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Az összetartozás jegyében

A Paksi Atomerőmű a 20. alkalommal
tartotta idén a Villamos Napot, ahol a különböző korosztályoknak és érdeklődési
köröknek megfelelően alakítottak ki úgynevezett programszigeteket.
Az Alkotószigeten kézműves foglalkozásra, míg a Sport- és ifjúsági szigeten
többek között minigolf, kajak-kenu tan-

Az energia minden
családban jelen van

medence és kerékpáros ügyességi
pálya kipróbálására nyílt lehetőség.
A Bébiszigeten és
a Gyermekszigeten a légvárak és
csúszdák mellett
sok-sok játék várta
a kisebbeket.
Az
Egészségés
Szépségsziget
Egész ség kuckója
hasznos tanácsokkal szolgált az érdeklődőknek, és a csillámtetoválók, hennafestők szolgáltatásán kívül különböző
hajfonási technikákat próbálhattak ki az
idelátogatók. A gyermekszínpadon Farkasházi Réka, a Sióagárdi Fecske Bábcsoport, az Alma és a Rockforce együttesek,
míg a nagyszínpadon a Szaggató Zenekar,

Fesztiváltúrán a tájékoztató kamion

Fotópályázat édesanyáknak
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos fotópályázatot hirdet
édesanyák számára, kortól és lakóhelytől függetlenül*.
A családok „energiaközpontjai” az édesanyák. Ők gondolnak
a jövőre, ők gondolnak a biztonságra, ők segítik sikerre a családot. Csak az édesanyák látják azokat a varázslatos pillanatokat,
amikor a család ereje, energiája egyetlen pillanatban összpontosul: amikor a közös játék, a sport vagy épp a munka heve elragadja a gyermekeket - és velük együtt az egész családot. Ezeket
a pillanatokat szeretnénk megragadni, összegyűjteni és a jövő
számára rögzíteni.
A nukleáris alapon termelt villamos energia életünk természetes része: biztosítja, hogy mindennapjainkban és a jövő generációinak hétköznapjaiban is mindenki számára megfizethető
áron legyen elérhető az áram, az ország minden pontján, minden család számára. Mindezzel a környezetet is óvjuk a jövő
nemzedékei számára, hiszen az atomerőmű szén-dioxid-kibocsátásmentesen, biztonságos módon állítja elő az ország villamosenergia-termelésének több mint 45%-át. A célunk közös az
édesanyákkal: energiát adni a családoknak, energiát adni a jövőnek.
A pályázat során olyan fényképeket (max. 3 db) – és egy legfeljebb 10 mondatos történetet/kísérőszöveget – várunk,
amely bemutatja a pályázó energikus családját, gyermekét,
gyermekeit. Legyen szó sportról, házimunkáról, tanulásról,
játékról vagy bármely más aktivitásról, a lényeg, hogy a kép/
képek mutassák meg: az energia minden családban jelen van!
A pályázat beküldésnek határideje: 2013. augusztus 30.
folytatás a következő oldalon

Tele vagyunk energiával
Családi fotópályázat
Nyerjen nyaralást!
Részletek:
www.paksiatomeromu.hu

a Tűzvirág Táncegyüttes, Tihanyi Tóth
Csaba Vándorszínpada, Rúzsa Magdi, a
Bikini együttes és a Hevesi Happy Band
szórakoztatta a közönséget.
A 2013-as Villamos Nap nagy sikerrel
zajlott, a nagyszabású közösségi program
közelebb hozta egymáshoz a munkavállalókat, tartalmas szórakozást nyújtott
mindenkinek, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.LAnna

fotók: Bodajki Ákos

Sokan várták ezt a napot, hogy mint az
előző években, idén is munkatársaikkal, családtagjaikkal együtt, közösen
ünnepeljenek. A Paksi Atomerőmű
munkavállalói számára a június 21én tartott Villamos Nap ez évben is az
összetartozás, a közösségi értékek erősítése és a kellemes élményekkel teli közös szórakozás jegyében telt.
Közel hétezren látogattak ki az Atomerőmű Sporttelepen és a körülötte lévő területen kialakított rendezvényhelyszínre,
ahol Hamvas István vezérigazgató köszöntötte az atomerőmű munkavállalóit
és hozzátartozóikat. A kora délután kezdődött Villamos Napon, amely az atomerőmű egyik legfontosabb és legnagyobb
rendezvénye, színvonalas szervezés gondoskodott a kellemes környezetről, és
számos program biztosította a jó hangulatú, önfeledt szórakozást.

Ismét házhoz megy az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
interaktív tájékoztató kamionja: az utazó kiállítás a
legnagyobb, elsősorban hazai fiatalok részvételével
zajló fesztiválokon vendégeskedik. Az évről-évre
megújuló kiállítást 2009 óta összesen 329 településen 153 906 látogató kereste fel, és az elmúlt években
a nagy nyári fesztiválokon is több ezer fiatal ismer-

kedett az atomenergia jelenével és a magyar áramtermelés immár 45 százalékát adó Paksi Atomerőmű
tervezett bővítésével.
A tájékoztató kamion június 20-22. között Orfűn,
június 25-től a zánkai EFOTT-on, július 3-tól, immár
harmadik alkalommal a soproni VOLT Fesztiválon
állomásozott, augusztusban a Kecskeméti Repülőnapon, majd a Szegedi Ifjúsági Napokon mutatkozik
be. Az MVM az idei évben is várja a tavaly óriási népszerűségnek örvendő „Energiaszigetén” a fiatalokat,
akik függőágyakban és babzsákokon pihenhetnek,
telefonjukat, laptopjukat tölthetik az ország legolcsóbban és károsanyag-kibocsátásmentesen előállított energiájával.MVM

A biztonsági mutatók alakulása
Az MVM PA Zrt. június 14-i igazgatósági ülésén elfogadásra került a Paksi Atomerőmű biztonsági mutatók
rendszere (BMR) által jelzett állapot, amely 2012-ben
a második legjobb értéket érte el. A BMR-ről, illetve a
2012-ben elért eredményekről Tóth János biztonsági
főosztályvezetőtől kaptunk tájékoztatást.
A Paksi Atomerőmű biztonsági teljesítményének értékelésében jelentős segítséget adnak a biztonsági mutatók.
A biztonsági mutatók rendszeres értékelése az elmúlt
években általánossá és eljárásrendben (FNU004 M15)
szabályozottá vált. A társaság működési modellje szerinti
illetékes fórum (2010-től az Üzemeltetést Vizsgáló Bizottság) negyedévente áttekinti a mutatók alakulását, évente
pedig részletes, mutatónkénti értékelést végez. Az intézkedést igénylő sávban lévő mutatókat különös figyelem
kíséri, ezeket a cégvezetés is áttekinti, és ahol szükséges,
intézkedések születnek a romló tendenciák megállítására.
A biztonsági mutatók alakulásáról évente kap tájékoztatást a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága is.
A biztonsági mutatók többszintű rendszert alkotnak,
amely a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása
alapján 2002-ben került bevezetésre. A biztonsági mutató rendszer legfelső szintjén az üzemeltetés biztonsági
színvonala áll, amely a biztonságosan üzemelő erőművet
jellemző három tulajdonságra támaszkodik. A három fő

tulajdonság az erőmű normál üzemelése, az erőmű üzemeltetési biztonsága és az erőművi személyzet biztonságra irányuló magatartása. Mivel ezek a tulajdonságok nem
mérhetők közvetlenül, a rendszert ki kellett terjeszteni a
könnyen számítható vagy közvetlenül mérhető mutatók
szintjéig. Ennek szellemében a BMR további három alsóbb szintre tagozódik. Ezek az általános mutatók szintje,
a csoportmutatók szintje és a specifikus (jellemző) mutatók szintje. 2012-ben 77 specifikus mutató alkotta a teljes
rendszer alsó szintjét.
A BMR csúcsmutatójának (üzemeltetési biztonsági
színvonal) értéke 2012-ben 73 pont volt, ami nagyon jónak nevezhető, a BMR 2002. évi bevezetése óta a második
legmagasabb érték.
A jó teljesítményhez jelentősen hozzájárult, hogy a
reaktorok kritikus állapotában nem volt ÜV-1 működés,
alacsony maradt a jelentésköteles események száma, jó
lett a munkabaleseti mutató, nem volt jelentésköteles
tűzeset, jók lettek a biztonsági rendszerek rendelkezésre állási mutatói, célérték alatt maradt a kollektív dózis.
A negatívumok között említendő a Műszaki Üzemeltetési
Szabályzatban foglaltak megsértésével kapcsolatos esemény, az emberi hibák és az ismétlődések magas aránya
a jelentésköteles események között.
folytatás a következő oldalon
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A nyitott kommunikáció
jegyében

folytatás az előző oldalról

Összességében megállapítható, hogy azok a mutatók, amelyek
az erőmű műszaki biztonsági színvonalát jellemzik, jelentősen
javultak az évek során. Ami azonban a szervezeti működést, valamint a személyi tevékenységet jellemző mutatókat illeti, még
van javítanivaló. Belátható, hogy a berendezések megbízhatóságának a növelése egyszerűbb feladat, és lehet mondani, hogy
„csak” anyagi kérdés. A humán jellegű hiányosságok kiküszöbölése azonban sokkal nagyobb odafigyelést és folyamatos erőfeszítést igényel. A biztonsági mutatók alapján az erőmű biztonsági
teljesítménye évek óta folyamatosan javuló trendet mutat. Az elért eredmények azonban nem okozhatnak önelégültséget, mert
az könnyen az ellenkező irányba fordíthatná a trendet. Tudjuk,
hogy a szervezeti működésben még vannak negatív jelenségek,
folyamatok, amik javításra szorulnak. Ezeket a gondolatokat és
a kapcsolódó elvárásokat fogalmazta meg a cégvezetés a munkatársak felé a márciusban és áprilisban megtartott biztonsági
kultúra fejlesztő kampány során is. Egyben a vezetők határozott
elkötelezettségét és példamutatását kérte, ami a legjobb eszköz,
hogy a dolgozóktól is megkövetelhető legyen a biztonságtudatos munkavégzés és a szabálykövető magatartás. Laszlóczki
Ivetta
folytatás az előző oldalról

Az energia minden
családban jelen van

A pályázaton elektronikus/digitális és papíralapú képekkel egyaránt érvényesen részt lehet venni. Papíralapú képek
esetén a nyomtatott képméret legalább 18×13 cm legyen.
Elektronikus/digitális képek esetén az elvárt file-formátumok:
jpg és/vagy tif. A file-ok mérete legalább 3 MB kell legyen.
Az elektronikus/digitális képek e-mailben és adathordozón
(CD, pendrive) egyaránt elküldhetők. Az e-mailben történő
képküldés során az egy levélben küldött csatolmányok mérete max. 10 MB lehet. Amennyiben az elektronikus képfile mérete nem éri a 3 MB-ot, javasoljuk papírkép beküldését.
A pályázat beküldésnek módjai és feltételei:
• elektronikusan: a fotopalyazat@npp.hu e-mail címre
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71.
levélcímre. Jelige: „Tele vagyunk energiával”
• személyesen a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának recepcióján zárt, jeligével ellátott borítékban leadva. Jelige: „Tele vagyunk energiával”. A Látogatóközpont hétfőtől péntekig, 9.00-től 15.00 óráig fogadja a
pályaműveket.
A részvétel további feltétele a www.paksiatomeromu.hu weboldalon található „Részvételi nyilatkozat” kitöltése, aláírása
és a pályázat kiírója részére a pályaművekkel együtt történő
megküldése (postai úton vagy e-mailben, scannelve). Kérésre a nyilatkozatot postai úton is megküldjük, illetve a Látogatóközpontban személyesen is átvehető. Az aláírás nélküli
részvételi nyilatkozatok beküldői, illetve pályamunkáik nem
tekinthetőek érvényesnek. Az érvényesen kitöltött részvételi
nyilatkozatoknak és az esetlegesen külön beadott pályamunkáknak egymással azonosíthatónak kell lennie.
A pályázók kérdéseit a fotopalyazat@npp.hu e-mailcímen fogadjuk.
A pályázat díjazása:
I. díj: egy egyhetes üdülés teljes ellátással a család** számára
Balatonfüreden, „A” kategóriás üdülőben
II. díj: egy négyéjszakás üdülés teljes ellátással a család** számára Balatonfüreden, „A” kategóriás üdülőben
III. díj: egy kétéjszakás üdülés teljes ellátással a család** számára a paksi Erzsébet Nagy Szállodában
További 25 pályázó egyenként 20.000 Ft értékű ajándékban
részesül.
Az első 500 pályázó alkotásaiból fotóalbum készül, amelyet a pályázat valamennyi résztvevőjének megküldünk.
A pályázat nyerteseit 2013. szeptember 8-án az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Családi Napján közjegyző jelenlétében sorsoljuk ki. A nyerteseket írásban értesítjük.
* A pályázaton az MVM Zrt. és az MVM csoport tagvállalatainak
munkavállalói és közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt.
**Család: a pályázaton résztvevő anyuka és házastársa/élettársa,
valamint gyermekeik

fotó: Bodajki Ákos

A biztonsági mutatók alakulása

A megyei járási hivatalok, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőit látta vendégül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezetősége május végén. A Tájékoztató és Látogatóközpont
nagytermében tartott találkozón a meghívottak átfogó képet
kaptak az erőmű működéséről, teljesítményéről és a biztonságról.
„Az atomerőmű az önkormányzatok mellett a járásokkal is szeretne jó kapcsolatot ápolni, nyitott kommunikációt folytatni. Ennek
első lépése a személyes találkozó” – mondta köszöntő beszédében
Hamvas István vezérigazgató. Mivel a meghívott járási vezetők a
megyei védelmi bizottságok irányítói is egyben, a találkozó főként
az erőmű biztonságpolitikájáról szólt, a vezérigazgató mindemellett beszámolt az intézmény működéséről, eredményeiről is. Hamvas István elmondta, a folyamatos karbantartásnak köszönhetően
a blokkok jó állapotban vannak, a nemzetközi stresszteszt, amit
a fukushimai balesetet követően végeztek, azt mutatta, hogy az
erőmű biztonsága megfelelő. A társadalmi támogatottság a közvélemény kutatások szerint tartósan 70% feletti, ez és a 2005-ös
parlamenti szavazás kedvező eredménye adott motivációt ahhoz,
hogy az üzemidő-hosszabbításról döntés szülessen. Szóba került
az új blokk/ok építésének terve is, aminek kapcsán Hamvas István
kijelentette, hogy ez sok tekintetben nemcsak az atomerőművet,
de a környező településeket is érinti, és hosszú távon csak előnyöket nyújthat a lakosságnak.
Volent Gábor, a biztonsági igazgatóság vezetője a biztonsági
felkészültségről tartott előadásában arról beszélt, hogy az atomerőmű rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek segítségével kezelni tudja az esetlegesen felmerülő problémákat. Kifejtette,
hogy a biztonságos működés közös érdek, és csak a külső szervezetekkel együttműködve lehet a komolyabb veszélyt elhárítani.
Nagy Zoltán, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkára felszólalásában a védelmi intézkedések fontosságára hívta fel a figyelmet.
A vendégek a találkozót követően üzemlátogatás keretében
személyesen is meggyőződhettek az atomerőmű biztonságos
működéséről.
Szabó Zoltán

IPPAS misszió
Magyarországon
A magyar kormány, illetve az Országos
Atomenergia Hivatal meghívására május 27.
és június 7. között hazánkban tartózkodott
a NAÜ Nemzetközi Fizikai Védelmi Tanácsadó Szolgálata (IPPAS), hogy véleményezze
a nukleáris és más radioaktív anyagok, valamint a kapcsolódó létesítmények fizikai védelmének hazai rendszerét.
Az IPPAS csak meghívásra érkezik egy adott
országba, célja a fizikai védelmi intézkedések
alkalmazásának szakértői értékelése, és ezen
keresztül a hatóságok, valamint az engedélyesek támogatása. Magyarországon 1997-ben végeztek utoljára ilyen vizsgálatot. A nemzetközi
szakemberek megvizsgálták a fizikai védelmi
rendszerek megfelelősségét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorában, a Budapesti Kutatóreaktorban,
a Központi Izotóptárolóban, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-nél, a KKÁT-ban, az Onkológiai Intézetben, valamint az Izotópintézetben.
Ez a vizsgálat az atomlétesítményekről, a nukleáris anyagokról és azok tárolásáról, szállításáról szólt, azaz arról, hogyan lehet megvédeni
embert és a környezetet az olyan szennyezésektől, amelyeket ember idéz elő szándékosan. Ide
tartozik a radioaktív anyagok lopása és a kibertámadások elleni védelem is.
A vizsgálatot követően bizalmas jelentésben
fogalmazták meg ajánlásaikat, javaslataikat, illetve mutattak rá a jó gyakorlatokra. A jelentésben 9 ajánlást és 57 javaslatot tettek, valamint
12 nemzetközi szinten is hasznosítható jó gyakorlatot azonosítottak, amely kiemelkedőnek
számít. A június 7-én megtartott záró értekezleten a szakértői csoport vezetője elmondta, hogy
Magyarország jelentősen javította az elmúlt
években a nukleáris és radioaktív anyagok, valamint a kapcsolódó létesítmények fizikai védelmét. A vizsgálatban részt vett intézményeknél
számottevő fejlesztéseket hajtottak és hajtanak
végre a fizikai védelmi rendszerek területén.
A felülvizsgálatot pár év múlva egy utóvizsgálat
követheti.
Laszlóczki Ivetta

Tanulmányúton a TEIT
A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) júniusban tanulmányutat szervezett Oroszországba,
amelyről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
Mivel a TEIT-nek feladata a tagtelepülések vezetőinek és lakosságának folyamatos tájékoztatása a nukleáris ipar hazai és
nemzetközi helyzetéről, ezért idén is szerveztek külföldi szakmai
utat. A választás most azért esett Oroszországra, mert a Paksi
Atomerőmű blokkjai orosz gyártmányúak, és jelenleg is több új
Tájékoztató a fűtőanyaggyárban
atomerőmű építése zajlik az országban.
A TEIT delegáció látogatást tett a Moszkvától 60 kilométerre fekvő Elektrosztalban, ahol a világ legnagyobb atomerőművi fűtőelemgyára, a TVEL csoporthoz tartozó Elemash működik. Többek között itt gyártják a kezdetektől a paksi
reaktorokba is az üzemanyag-kazettákat. A polgármesterek részletekbe menően tájékoztatást kaptak a fűtőelem-kazetta
gyártásáról. Megtekintették az urán-dioxid-pasztillát gyártó gépsorokat, valamint a kazetták összeszerelésének különböző fázisait. Találkoztak a cég vezérigazgatójával, valamint a város polgármesterével, akikkel eszmecserét folytattak. Voronyezsben megtekintették a Roszatom cég látogatóközpontját, ahol a házigazdák bemutatták az atomenergiát népszerűsítő programokat, majd a vendégek megtekintették a központ kiállítását. A TEIT képviselői ellátogattak Novovoronyezsbe
is. Találkoztak a város polgármesterével, majd üzemlátogatáson vettek részt a novovoronyezsi atomerőműben, ahol annak
idején a paksi szakemberek képzése folyt. Megtekintették az 5. blokk turbinacsarnokát és a blokkvezénylő termet is. A telephelyen épülő két új MIR-1200 típusú blokk területére is lehetőségük volt belépni. Az épülő blokk majdani reaktorcsarnokát, a hűtőtornyokat, valamint a turbinacsarnokot közvetlen közelről nézhették meg a polgármesterek. Az önkormányzati
küldöttség a Don-partján felkereste és megkoszorúzta a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonák emlékhelyét.
A szakmai program részeként Szentpéterváron egy tudományos intézetben az új orosz blokkok biztonságos üzemeltetésének fejlesztésével foglalkozó szimulátor központot tekintették meg.
A résztvevők egyöntetű véleménye az volt, hogy rendkívül hasznos szakmai utat sikerült megszervezni. A nukleáris ipar
igen széles alkalmazási területével ismerkedhettek meg az üzemanyag-kazetta gyártásától, az atomerőmű üzemeltetésén
keresztül egészen az új blokkok építéséig. Mindemellett lehetőség nyílt önkormányzati vezetőkkel is eszmecserét folytatni.
A szakmai utat szervező hazai és külföldi kollégákat köszönet illeti a segítségért. 
Dohóczki Csaba
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Nagycsaládosok az erőműben

Sikeres fotókiállítás Brazíliában
Nagy sikert arattak Brazíliában, Rio
de Janeiróban Vincze Bálintnak, a
Paksi Atomerőmű tipográfusának
fotói. A Paksi Atomerőmű természeti környezetét ábrázoló képeket
a Rosatom által szervezett rendezvény keretében mutatták be.

Paksi Atomerőmű támogatási programja keretében június 24-én a Nagycsaládosok Jánoshalmi Egyesülete vendégeskedett az erőműben. A program az
Atomenergetikai Múzeum megtekintésével kezdődött, majd a Tájékoztató és
Látogatóközpontban folytatódott. Ezt követően a felnőttek és a 16 éven felüli
fiatalok üzemlátogatáson vettek részt, a kisebbek pedig a látogatóközpontban
puzzlét raktak ki és színezőkkel foglalatoskodtak. A Nagycsaládosok Jánoshalmi Egyesülete az ebédet követően gazdag élményekkel távozott az erőműből.
LAnna

együttes munkájának eredménye ez a siker, de az alapok lerakásában, a rendszer kiépítésében
elévülhetetlen érdemei vannak
Kováts Balázsnak. Ugyancsak
fontos pillére ennek a rendszernek a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Területfejlesztési Társulás által végzett tevékenység.
––Mennyire és hogyan mérhetők az atomerőmű szerepvállalásán keresztül a nukleáris
létesítmény elfogadottsága, az
atomerőmű által tett erőfeszítések társadalomtól
kapott visszajelzései?
–– Az, hogy a szerepvállalások egyes szegmensei mennyire járulnak hozzá az atomerőmű
elfogadottságához nem, vagy nehezen mérhető.
Egyes rendezvények, sportesemények támogatása hordoz reklámértéket és viszonylag pontosan mérhető, hogy milyen korcsoportokhoz és
társadalmi rétegekhez milyen hatékonysággal
jutott el az atomerőmű „híre”. Bár ez is a tevékenységünk része, számunkra legalább annyira
fontos a szűkebb régió társadalmi igényinek, civil szervezeteinek támogatása, ahol viszont az
ilyen típusú értékelés értelmezhetetlen. Hiszen
a segítségnyújtást nem a támogatottság növelése érdekében tettük / tesszük meg. Szervesen
idekapcsolódik az oktatás támogatása is, hiszen elemi érdekünk, hogy megfelelően képzett
szakemberek kerüljenek ki a paksi energetikai
szakközépiskolából, valamint az egyetemek, főiskolák energetikával foglakozó szakjairól. A tudásátörökítés kulcsfontosságú az atomerőmű
számára. Támogatjuk az egyetemek atomenergetikához kapcsolódó alapkutatásait és az igen
speciális szaktudást adó képzéseket, szakokat
(pl. radiokémia szakirány), amelyek támogatásunk nélkül kevésbé lehetnének színvonalasak,
akár meg is szűnnének. A továbbtanuló fiatalok
emellett a családban véleményformálók. A társadalom és az atomerőmű viszonyát a kölcsönös
bizalom, egymás segítése jellemzi. Ahogy ez a
régió befogadta az atomerőművet, úgy társadalmi szerepvállaláson keresztül az atomerőmű
igyekszik támogatásán keresztül viszonozni azt,
valamint teljes körűen tájékoztatni a környező
települések lakosait.
–– Hogyan befolyásolja az atomerőmű társadalmi szerepvállalását, kommunikációs stratégiáját az atomerőművi blokkok tervezett építése?
–– Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. megalakulásával a bővítéshez kapcsolódó
tájékoztatási és társadalmi szerepvállaláshoz
köthető feladatokat az ő kommunikációs szervezetük végzi. Természetesen velünk szoros
együttműködésben folyik a munka, hiszen a
lakosság szemszögéből az üzemeltetés és az új
blokk/ok építése egységes dolog. Közös programjaink vannak, valamint a Tájékoztató és
Látogatóközpont bővítési terveit is közösen
dolgozzuk ki.
BR

Az OAH új főigazgatója
Kovács Pál klíma- és
ban a Moszkvai Energetienergiaügyért felelős
kai Egyetemen szerzett hőállamtitkár 2013. június
fizikus-mérnöki diplomát,
10-én rendkívüli állomajd 1991-ben a Budamánygyűlés keretében
pesti Műszaki Egyetemen
jelentette be, hogy Oratomtechnikai szakmérbán Viktor miniszterelnökként végzett.
nök Fichtinger Gyulát,
1983-tól 1985-ig a Paksi
az Országos Atomener- Fichtinger Gyula Atomerőmű Vállalatnál,
gia Hivatal (OAH) korábbi fő- majd 1990-ig a Magyar Villamos
igazgató-helyettesét nevezte ki a Művek Trösztnél dolgozott. Ezt
hivatal főigazgatójává.
követően, 1991-től az atomerőmű
Kovács Pál megköszönte Rónaky biztonságát felügyelő hatóságnál
Józsefnek, az OAH korábbi főigaz- töltött be különböző vezető tisztgatójának közel másfél évtizedes ségeket. 2012 februárjától az OAH
eredményes tevékenységét, egyben főigazgató-helyettese, a Nukleáris
gratulált Fichtinger Gyulának, az Biztonsági Igazgatóság vezetője. Jeúj főigazgatónak, sok sikert kíván- lentős szerepet játszott a paksi teljeva munkájához. Fichtinger Gyula sítménynövelés engedélyezésében,
beszédében az eddigi magas szín- valamint az 1. blokk üzemidő hos�vonalú munka folytatását ígérte a szabbításának engedélyezésében.
munkatársaknak.
Fichtinger Gyula 2013. június 5-ei
Fichtinger Gyula 1958. június hatállyal az Országos Atomenergia
14-én született Budapesten. 1983- Hivatal főigazgatója. OAH

Kuratóriumi ülés Tengelicen
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által
létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma június
18-án tartotta idei évi harmadik ülését.
Az alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló
térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés.
Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló 41 település alkotja.
Az alapítványhoz ebben a pályázati fordulóban 31 pályázat érkezett,
amelyből 26 pályázat nyert támogatást. Az igényelt támogatások összege
318 703 301 forint volt, a rendelkezésre álló 250 millió forinttal szemben,
amelyből 243 millió forint került odaítélésre. A megítélt összeg közvetve
mintegy 632 millió forint fejlesztést generál.
Támogatásban részesült többek között Sárszentlőrinc. A pályázat keretében az önkormányzat a közigazgatásilag Sárszentlőrinchez tartozó Uzdon fekvő Fördős kúria épületét kívánja felújítani, amelynek eredményeként az épület alkalmassá válik erdei iskolai csoportok fogadására.
Szekszárd önkormányzata a támogatással az Alsóvárosi temető parkjellegű kialakítását kívánja megoldani.
Homokmégy önkormányzata az elnyert pályázati pénzből a település
óvodájának udvarára játszótéri elemeket telepít.
A tengelici ülésen a kuratórium döntött a 2013. évi II. forduló pályázati
felhívásáról és a Pályázati Szabályzat módosításáról is.-beri-

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Archív

Az Atomerőmű újság júniusi számában megjelent
az atomerőmű társadalmi
szerepvállalásáról szóló cikk
első része. A mostani, második részben dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató további részletekről, a témát
érintő jövőről, valamint az
atomerőmű társadalmi szerepvállalása révén elért lakossági elégedettségről nyilatkozik.
–– Mekkora hatást generál a
társadalmi szerepvállalásra fordított összeg?
–– Az alapítói célok megvalósítása érdekében
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2014-ig összesen 2 milliárd forint támogatást bocsát a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány rendelkezésére, évente 500 millió Ft értékben. Minden
1 forint, amit be tud adni egy-egy programba
az atomerőmű, az megtízszereződik, és a régió
javára fordítható. Kulcsfontosságú mindez annak tükrében, hogy az önkormányzatok döntő
hányada nem rendelkezik önerővel ilyen célok
megvalósításához, ezért rendkívül hasznos az
atomerőmű ez irányú szerepvállalása.
–– Hogyan történik az atomerőműhöz és az
alapítványhoz beérkezett igények elbírálása, a
prioritások meghatározása?
–– Az atomerőmű esetében minden évben
meghatározzuk azokat a célcsoportokat, amelyekhez elsősorban el szeretnénk jutni az adott
évben, és a kommunikáció rendszerét, eszközeit,
ennek alapján jelöljük ki. A társadalmi szerepvállalásunk keretében pedig komoly mérlegelés
alapján kerül kiválasztásra a támogatott programok köre, tekintettel az évről-évre egyre szűkülő keretünkre és az állami vállalati formánkból
adódó jogszabályi környezetre. Az alapítvány
esetében pedig átlátható és világos a kuratórium
által meghirdetett valamennyi program és cél,
amelyekre várják a pályázatokat, amit aztán a
bírálati szempontok alapján kiértékelnek, majd
odaítélik az adott összegű támogatást.
–– Mivel egészül ki az atomerőmű társadalmi
szerepvállalása, hogy teljes legyen a kommunikációs rendszer?
–– Az atomerőmű tájékoztatási rendszerével,
ami a támogatási rendszerrel együttesen nagyban hozzájárul a társadalom és az atomerőmű
közötti kiváló kapcsolat fenntartásához, a kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott párbeszédhez. Világviszonylatban is kimagasló a
közel 80%-os atomerőmű elfogadottsági mutatónk. Hangsúlyozni szeretném, hogy a társadalom túlnyomó többsége mérvadó és hiteles forrásnak tekinti az atomerőmű szakemberei által
adott tájékoztatásokat, előadásokat. Számos ország (pl. Kína, Törökország) behatóbban érdeklődik az általunk a 80’ évek végén elindított, és
azóta több lépésben modernizált kapcsolatrendszerünk (társadalomi kommunikációnk, társadalmi szerepvállalásunk) iránt. Számos kolléga

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű társadalmi
szerepvállalása – II. rész
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Ma a leggyorsabb és legkényelmesebb álláskeresési eszköz az internet. Folyamatosan bővül az internetes
álláskeresés piaca, és egyre több ilyen
profilú portál kezdi meg működését.
Ez történt a mi házunk táján is, amikor nemrégiben elindult az MVM
csoport on-line jelentkezési felülete.
Erről beszélgettem Somogyi Anikó
HR szakértővel.
–– Milyen céllal hozta létre az MVM az
on-line jelentkezési felületet?
–– Toborzás szempontjából szerencsés
helyzetben vagyunk, mert a cégcsoport
társaságai sok munkavállaló számára
preferált munkahelyet jelentenek, ezért
nagy mennyiségű jelentkezés fut be folyamatosan a kollégákhoz, a központi e-mail
címekre, munkatársakon keresztül, postai úton, állásbörzéken. Azért, hogy a HR
részstratégiában megfogalmazott toborzás-kiválasztási célokat megfelelően tudjuk támogatni, illetve, hogy a toborzás
és a kiválasztás hatékonyságát növeljük,
kialakításra került a cégcsoport egységes karrieroldala, jelentkezési felülete és
a hozzá kapcsolódó jelentkezői adatbázis.
A különböző csatornákon nagy számban
beküldött pályázatokat eddig manuálisan kellett egy rendszerbe terelni, szűrni, megválaszolni, ami megnyújtotta a
válaszadási időt is. Fontosnak és hasznosnak éreztük egy olyan felület és rendszer
kialakítását, amely egyrészt lehetővé teszi
a csoport társaságainál megnyíló pozíciók meghirdetését, másrészt egységes formában fogadja be a pályázatokat, közös
adatbázisba irányítja a jelentkezéseket és
hatékonyan támogatja a szűréseket, kereséseket.
–– Milyen módon adhatják be jelentkezésüket az álláskeresők a cégcsoport vállalataihoz?

–– Az álláskeresők az MVM honlapján kialakított karrieroldalon keresztül
jelentkezhetnek egyrészt a meghirdetett
állásokra, másrészt általánosan is leadhatják pályázatukat. A beérkező adatokhoz központi adatbank kapcsolódik az
állásra jelentkezők adataival, amelyben a
tagvállatok munkaerő kereséssel és kiválasztással foglalkozó humán szakemberei
egy SharePoint alapú intranet felületen
tudják a beérkező ajánlatokat megtekinteni, szűrni és rendezni. A hozzáféréssel
rendelkező kollégák ezen a felületen keresztül tudják felvinni az aktuális ajánlatokat, amelyek az mvm.hu oldalon,
a tagvállalatok honlapján, valamint az
intranetes tagvállalati portálokon − amelyek kialakítása folyamatban van − jelennek meg. A beérkezett pályázatokat az
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak
megfelelően 1 évig tároljuk. A rendszer
kialakításakor fontos szempont volt számunkra a pályázatok visszaigazolása és
a pályázók tájékoztatása is, ezért a pályázat elküldésekor rövid megerősítő üzenet
jelenik meg az adatok beérkezéséről, valamint egy tájékoztató e-mail a pályázó
által megadott e-mail címre.
–– Az áprilisi indulás óta milyen
gyakorlati tapasztalatok vannak a
működéssel kapcsolatban?
–– Eddig 42 pályázatot hirdettünk meg
a honlapon, a karrieroldal indulása óta
pedig több mint 800 pályázat érkezett az
adatbázisba. A pályázatok feldolgozása
folyamatosan történik. Élesben is egyre
többen használják a rendszert, gyűjtjük
a tapasztalatokat, az esetleges módosítási
javaslatokat. Reméljük, hogy egyre több
HR-es kolléga építi be a mindennapjaiba ezt az eszközt, és bízunk abban, hogy
az álláskeresők is elégedettek lesznek a
rendszerrel.
Lászlóné Németh Ilona

Minősített oktatók
éves továbbképzése

fotó: Bodnár Róbert

Új portál az álláskeresőknek

Az atomerőművi minősített oktatók éves
továbbképzésére május végén, Sopronban
került sor. A továbbképzés célja, hogy az
atomerőmű oktatói, instruktorai betekintést nyerjenek a hazai felsőoktatást, illetve
felnőttképzést végző egyetemek, főiskolák
oktatási, pedagógiai munkáiba.
A program helyszíne idén a Nyugat-magyarországi Egyetem volt, ahol a házigazdák nyitó előadásaikban áttekintő képet adtak az
egyetem képzési profiljáról, az egyes karokon folyó legfontosabb kutatómunkákról és
az egyetem jelen helyzetéről. Az egyetem látogatóközpontjában megtartott bemutatón
az erőműves kollégák kiváló példát láthattak
arra, hogy egy építészetileg is jól átgondolt,
térben tagolt környezet hogyan segíti elő az
előadó munkáját, a gyakorlati foglakozások
hatékony megtartását, illetve hogy milyen
arányban, hogyan célszerű interaktív és
klasszikus szemléltető eszközöket felhasználni az oktatói munka során. A Természeti
Erőforrások Kutatóközpontjában a gyakorlati
foglalkozásokhoz felhasználható eszközök,
technikák bemutatására került sor.
A továbbképzés résztvevői által fokozott
érdeklődéssel kísért előadásban bemutatásra került a fenntartható energiagazdálkodás
hazai megvalósításának lehetséges módja.

Az előadó, gyakorlati példán keresztül szemléltette a megújuló, az atomenergia és a fos�szilis energiahordozók helyes arányban történő felhasználásnak módjait, mindezt úgy,
hogy a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő módon ki is egészítsék egymást. Koncentrált figyelem irányult dr. Divós Ferenc
előadására is, aki ráadásul egy volt erőműves
kolléga. A munkatársaival végzett kutatómunka keretében többek között vizsgálták
az erőmű környékéről gyűjtött faminták radioizotóp összetételét. A kapott eredmények
jól mutatták a csernobili katasztrófa hazánkat ért „lenyomatát”.
Az atomerőművi képzések során alkalmazható egyetemi példák, oktatási technikák megismerése mellett a továbbképzés
remek lehetőséget teremtett olyan kiváló
tanárok megismerésére is, akik komplex tudásukon túl egyéniségük által, egyedi előadásmódjukkal varázsolják el hallgatóságukat. Közéjük sorolható ifj. Sarkadi Sándor, aki
az egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár
műszaki felsőoktatás szempontjából is felbecsülhetetlen gyűjteményéből szemezgetett, magával ragadó stílusában. Szakmai
elhivatottságát és városszeretetét, gazdag
helytörténeti ismeretét az esti szabadidős
program – a történelmi városrész megtekintése – során csillantotta meg. Példaértékű az
a diákhagyományokban gazdag egyetemi
élet, ami napjainkra is átörökítésre került és
jellemzi Sopron városát.
A feszített programsorozat záró napirendi pontjaként, a minősített oktatók előtt álló
feladatok áttekintésére került sor.
Élményekkel gazdagodva, további beszélgetések során kerül feldolgozásra mindaz, amibe bepillantást nyerhettek a minősített oktatóink.BR

Anyagvizsgálati körkép
Az atomerőmű üzemeltetése során ritkán kerülnek előtérbe, ám annál inkább nélkülözhetetlen tevékenységet jelentenek a különböző anyagvizsgálatok. Az anyagvizsgálatok
általános céljai a következők: az anyagokra jellemző fizikai, technológiai stb. alapadatok, mutatószámok meghatározása; a gyártás, feldolgozás, szerelés során az anyagok
tulajdonságainak ellenőrzése; az üzem közben előforduló
igénybevételek reprodukálásával az anyagok viselkedésének vizsgálata az adott igénybevétel esetén; az anyaghibák
feltárása. A vizsgálatokkal a különböző anyagok fizikai (pl.
szín, sűrűség, olvadás és dermedéspont, mágnesezhetőség
stb.), kémiai (pl. korrózióállóság, savállóság stb.), mechanikai (pl. keménység, szilárdság, rugalmasság stb.), technológiai (pl. önthetőség, hegeszthetőség, forgácsolhatóság
stb.) és metallográfiai tulajdonságai határozhatók meg.
Az anyagvizsgálatok tehát különböző műszaki termékek
tervezését, gyártását és karbantartását teszik lehetővé.
Az anyagvizsgálati eljárások segítségével el lehet dönteni,
hogy az adott anyag alkalmas-e rendeltetésszerű alkalmazásra. Az atomerőműben zajló anyagvizsgálatok célja jellemzően annak megítélhetővé tétele, hogy a különböző
szerkezeti anyagok – illetve az azokból készült eszközök,
berendezések – állapota megfelelő-e a funkciójuk ellátásához.
Számos anyagvizsgálati eljárás létezik, amelyek közül
többet a Paksi Atomerőműben is rendszeresen alkalmaznak. Az anyagvizsgálati eljárásokat szabványok rögzítik,
végrehajtásukra szigorú előírások vonatkoznak (ideértve
egyebek mellett a műszerezettségi hátteret és a vizsgálók
képzettségét is), amik által az eredmények megbízható-

sága garantálhatóvá, valamint a különböző helyeken és
időpontokban meghatározott anyagjellemzők egymással
összevethetővé válnak. Az egyik ilyen – az atomerőműben
is megkövetelt – szabványként említhető az MSZ EN 473
jelű, „Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek.” tárgyú szabvány. Ezen túlmenően a vizsgáló személyzet műszaki, szervezeti hátterét külön szabvány
kezeli: az MSZ EN ISO/IEC 17025 jelű, „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” tárgyú szabvány.
Az anyagvizsgálati módszerek több szempontból is kategorizálhatók. Az egyik alapvető – és a Paksi Atomerőmű
gyakorlatában, illetve anyagvizsgálati csoportjainak neveiben is tükröződő – felosztási szempont szerint roncsolásos és roncsolásmentes eljárásokra tagolhatók a szóban
forgó vizsgálati metódusok. A roncsolásos vizsgálatoknál – ahogy a nevükből is következik – az eljárás során
roncsolódik (tönkremegy) a mintadarab (ilyen például
a szakítóvizsgálat). A Paksi Atomerőműben a roncsolásmentes, ún. hibakereső vizsgálatok jelentik az anyagvizsgálatok túlnyomó részét. Ezeknek a vizsgálatoknak tehát
az az egyik alapvető jellemzője, hogy a hibák feltárása oly
módon történik, hogy a vizsgált anyagban, eszközben,
szerkezetben nem keletkezik törés vagy meghibásodás.
A hibakereső vizsgálatok a külső felületi hibák feltárására
és az anyag belsejében levő hibák, eltérések kimutatására
irányulhatnak. A külső felületi hibák feltárásának módszerei a szemrevételezés (vizuális anyagvizsgálat), a folyadékbehatolásos módszer, a mágneses repedésvizsgálat és a

tömörségi vizsgálat. A belső hibák, eltérések kimutatására
alkalmas eljárások az átvilágítás röntgen vagy gamma sugárral (radiográfiai vizsgálat) és az ultrahangos vizsgálat.
A Paksi Atomerőműben az imént említett vizsgálatokat egyrészt rendszeres, időről-időre elvégzendő eljárásokként alkalmazzák, ún. keretprogramok végrehajtása
során. Idetartoznak például a primerköri főberendezések
szisztematikus anyagvizsgálatai. Másrészt nem rendszeres, illetve spontán felvetődő esetekben is szükségessé válnak a szóban forgó vizsgálatok, például a karbantartások
közben felszínre kerülő anyagproblémáknál (pl. tartályok,
csővezetékek eróziójának felmérése), vagy a műszaki átalakítások kivitelezését követően megvalósult állapotok
ellenőrzésére (pl. hegesztési varratok megfelelőségének
vizsgálata).
(Felhasznált irodalom: Magyarkúti József: Anyagvizsgálatok; Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.)

Prancz Zoltán
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Önkéntesek a gáton az atomerőműből

Árvízi visszatekintő

fotó: Vöröss Endre

Történelmi árhullám vonult le június
első felében a Dunán. A folyam felső
szakaszának országai – Németország,
Ausztria és Szlovákia – után a magyar
szelvényen is egyre-másra dőltek meg a
vízállás-rekordok. Ahogyan Paksnál is.

Egyre nehezebb volt a folyvást csak dagadó folyó paksi partszakaszainál kocsival
megállni. Jöttek kicsik és nagyok, köztük
a korábbi csúcsszintet, az 1965-öst megélő korosztályok tagjai is, hogy lássák az
óriást. A híre, a fotók látványának élménye
már megelőzte. Mindenki az árvízi beszámolókat figyelte, a védekezésről még az is
tudott, aki nem is akart. Persze ilyen kevés
lehetett, Budapestnél például az Országházig ért fel a víz, és annyian voltak a partokon, mint augusztus 20-án.
Hallottuk, hogy a fővárosnál június
10-én hajnalban 891 centinél tetőzött a
folyam. Ekkorra a paksi Árvíz utca már
rég zsákutca, a betontelep pedig megközelíthetetlen volt. Sűrűn készültek a történelmi jelentőségű felvételek, voltak, akik
mindennap lementek. Láthatták, ahogy
körülveszi az egyre csak emelkedő víz a
csónakházat, és ahogy tóvá alakul a bárka
előtti terület is. Az Erzsébet Nagy Szálloda előtti utca alját, az aluljárót egyre magasabban lepte el a víz. Az nem volt már
kérdés, hogy megdől-e a csúcs, csak az,
hogy eléri a III. fokozatú védelmi szintet,

a 900 centimétert. (Más kérdés, hogy a 10
millió homokzsákot igénylő védekezés során a dunai árhullámot mindenütt rendkívüli védekezési szint elrendelése előzte meg.) A paksi töltések, gátak azonban
biztonságérzetet adtak, és tudtuk azt is, az
erőműnél sem lehet baj. Az alföldi oldal
ugyanis jóval alacsonyabb védelmi vonallal rendelkezik, mint a dunántúli, így a hatalmas ár Paksnál tényleg majdnem csak a
látványosság szintjén maradt. Még akkor
is, amikor elérte tetőpontját. Erre június
11-én hajnalban került sor, onnan kezdve órákon át ezen a ponton maradt a nagy
folyó, a városközpontban, a 6-os út alatti
aluljáróban fele akkora rész maradt meg,
mint máskor, és egy kilométerrel arrébb,
a kompépület ablaka sem látszott már ki.
891 centiméter – itt állt meg a hömpölygő ár, átadva a múltnak az 1965-ben
mért 872 cm-es csúcsot. Félelmetes látványt nyújtva, útja során megannyi kritikus helyzetet előidézve hazánkban (Tolna
megyében Bátánál), de Pakson és az atomerőműnél kárt nem okozva. A Paksi Atomerőműben nem a másutt szokásos, talán
könnyebben értelmezhető, centiméterben
kifejezett számítást használják, hanem a
Balti-tenger szintjéhez hasonlítják az értékeket. Persze nem ez számít, hanem a
korábbiakkal való összevetés. Mert ez ebben az esetben is beszédes. Míg 2006-ban
93,70 mBf-et mutatott a vízmérce, addig
2013. június 11-én 94,02-t.
A természet Paksnál is megmutatta
lenyűgöző erejét, ugyanakkor laikusként
is meggyőződhettünk arról, a célzott biztonsági felülvizsgálat jelentésében vizsgált
nagyvízi helyzetben is sértetlen marad az
atomerőmű, termelése pedig zavartalan.


Vöröss Endre

A Duna történelmi rekordot döntő áradása
számos települést fenyegetett. Az árvízveszély elhárítása, illetve a károk csökkentése
egyaránt próbára tette az ilyenkor mozgósítható országos szerveket és a helyi lakosokat.
Az árvízzel szembeni védekezés munkáiban
nagyszámú önkéntes segítő is részt vett,
köztük olyanok, akik a Paksi Atomerőműből
érkeztek a gáthoz. Kollégáink indítékairól, a
végzett munkáról, a közben szerzett tapasztalatokról Osztermayer László, a műszaki
igazgatóság műszaki-gazdasági főszakértője
nyilatkozott szerkesztőségünknek:
–– A médiából értesültünk, hogy szükség
van önkéntes segítőkre, mert egy bajba jutott Tolna megyei települést, Bátát súlyosan
fenyegeti az árvíz. Ilyenkor az ember először
azt gondolja, hogy majd a hivatalos szervek
kezelik ezt a problémát, együtt érzünk a bajbajutottakkal, de nekünk van egyéb más dolgunk is. Aztán egy, a televízióban sugárzott,
késztető erejű felhívás döbbentett rá arra,
hogy itt személyesen nekem mint állampolgárnak is van felelősségem a veszély elhárításában, a katasztrófa megakadályozásában.
Az említett felhívás így hangzott: „Magyarországon az évszázad legnagyobb árvize
fenyeget több települést. Most rád van szükség, jelentkezz!” E rövid segítségkérés hatására több atomerőműves kollégával együtt,
akik hasonlóan gondolkodtak a társadalmi
felelősségvállalás tekintetében, szabadságot vettünk ki, és megszerveztük a bátai
utunkat. Június 11-én reggel 6.45-kor értünk
a falu határához, ahol rendőrök vigyázták a
bevezető utakat. Csak önkéntesként engedtek tovább. A polgármesteri hivatalban jelentkeztünk, majd regisztráció után a 4-es
számú depóhoz indultunk gyalogosan, gumicsizmában. Az egyébként nyugodt kis falu
háborús műveleti területre emlékeztetett:
katonai járművek dübörögtek el mellettünk,

Kerékpárral a munkahelyre

fotó: Vöröss Endre

A természet által előidézett csúszásokat behozva
halad a munka a Paks–Csámpa kerékpárúton. Mint
azt Károlyi Sándor főépítés-vezető elmondta, se az
időjárás, sem a Duna nem fogadta kegyeibe a kivitelezést.

A kivitelező cég, a Baranya Aszfalt Kft. vezető munkatársa arról nyilatkozott, hogy a mintegy négy és
fél kilométeres szakasz megépítése több akadályba
is ütközött. Az elhúzódó tél miatt eleve egy hónapos
csúszással foghattak csak hozzá a munkához, emellett a csapadékos tavasz és a Duna áradása is akadályozta a kivitelezőt (akadozott a kavics-utánpótlás,
mert a folyam elvágta a helyi vállalkozót a Duna-parton álló kavicstól). Mindezekkel együtt határidőre,
július 15-re elkészült az aszfaltcsík, ekkor kezdik meg
a műszaki átadást. Ennek feltétele, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen a pálya.
Az aszfaltozás után – hét centiméter vastag burkolatot helyeztek a beton alapra – már csak a tereprendezés marad hátra. A kerékpárút a déli bejáró
Szekszárd felőli oldalánál, a buszmegálló előtt halad
át a 6-os úton. Sárga villogó és sárga szaggatott vonal

figyelmezteti majd a gépkocsi-vezetőket a kerékpáros közlekedésre. A bicikliút paksi végénél az egykori
Aldi áruház felé vezető kerékpárútra kapcsolódnak
majd rá, a városi szakasszal csak a gyalogátkelőhely
révén lesz kapcsolat, itt tehát nem telepítenek sárga
villogót. Módosul ugyanakkor a volt Opelnél kiépített
lámparendszer, mely kiegészül a kerékpárúton közlekedőkre vonatkozó fényjelzéssel. Változás még, hogy
az északi és déli beágazónál piros színű aszfaltozást
kapott a két-két oldal.
Felmerülhet két kérdés: az egyik, hogy miért kanyarog, s nem a 6-os úttal párhuzamosan halad a
nyomvonal, míg a másik, hogy miért nem „nyestek”
le többet a szintkülönbségből. A válasz mindkettőre
a terület alatt húzódó kábelek nyomvonalában keresendő. Ezeket nem lehetett mindenütt kiváltani,
ezért a számos kanyar és ezért maradt a szakaszon
több helyütt is szinteltérés. A kerékpárutakra irányadó 4%-os emelkedési határt azonban sehol sem éri
el az útvonal. Nem versenytempóban kb. 25 perc kell
a városközpont és az atomerőmű közötti távolság
megtételére.
Ezúton is kérjük az atomerőműbe gépkocsival érkezőket, fokozott figyelemmel és türelemmel viseltessenek azok irányába, akik a kerékpárt választják a
jövőben munkahelyük megközelítésére! E kérés különösen vonatkozik a két bekötő utat összekötő szakaszra, hiszen az még biciklisek nélkül is nagyon szűk.
Ami pedig a „drótszamarak” tárolását illeti: két helyre,
az északi portánál a volt mázsaház mellé, valamint az
F2-vel szemközti parkolóba július 18-án szállítják ki az
új tárolókat.
Vöröss Endre

A képen Haáz Ádám alezredes társaságában
az atomerőmű önkéntesei, Bordács József,
Osztermayer László, Lojek Csaba és
dr. Nagy Tibor láthatók.
A képet Koleszár Norbert készítette,
aki ugyancsak tagja volt a paksi csapatnak.
mindenhol tűzoltók, rendőrök és a polgári
védelem alakulatai vonultak. Amikor megérkeztünk a gáthoz, a falubeli segítők hálás
tekintettel fogadtak minket, és osztották
ki a lapátokat, zsákokat. Sokan voltak itt az
ország különböző távoli területeiről, egyetemisták, más vállalatok alkalmazottai és kivezényelt tartalékosok egyaránt. Mindenkiből
sugárzott a segíteni akarás. A mi feladatunk
a homokzsákok töltése és teherautóra pakolása volt. Ezeket azután megfelelő szakértelemmel rendelkező katonák építették be az
ideiglenes gátba. A munka során nagy volt
az összhang, a sok idegen ember egy közös
célért egységbe kovácsolódott, és végezte
az amúgy nem könnyű homokzsákpakolást,
ami akkor szemlátomást senkinek nem tűnt
nehéznek. Mindeközben a Vöröskereszt és a
Máltai Szeretetszolgálat aktivistái szendvicset, csokoládét és vizet osztogattak a munkásoknak. Összegezve a történteket: jó érzés
volt segíteni másokon.


Prancz Zoltán

VOTT volt!
Hogy hol? Pakson.
Mire az Atomerőmű újság megjelenik, elmondható, hogy véget ért a 63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát
Találkozó (VOTT), Pakson. Ez egy
különleges iparági találkozó a paksi
természetbarátok számára. Idén nem
arról számolunk be, hogy milyen eredményeket gyűjtöttünk be a versenyeken,
hanem élményeinket osztjuk meg, a szervezés előttieket az újság mostani, júliusi számában, a
Paks 2013. június 28–30.
találkozó lebonyolítása során tapasztaltakat pedig
az újság augusztus-szeptemberi összevont számában.
A szervezés finisében olyan publikus aggodalmak kerültek előtérbe, mint:
• Elegendő lesz-e a világ (ne túlozzunk, csak Paks) összes folyadéka a
túl nagy meleg enyhítésére (a kánikulára)?
• Nem fognak-e elázni a versenylapok, ami nehezítheti az értékelést (a
zivataros időjósok verziójára)?
• Ideálisan nehéz, de azért élvezetes versenyeket találtunk-e ki?
• Tetszeni fog-e a vendégeknek a városunk?
• Nem lesznek-e időbeli csúszások?
• Ízlik-e majd az étel?
• Érdekesnek fogják-e találni a résztvevők a műsoros programokat?
• Jó emlék marad-e paksi VOTT?
A kérdések egy részére talán a találkozót követően sem kapunk majd
objektív válaszokat, de mindenféle statisztikákat bemutatunk majd.
A rendezvény előtt annak adunk hangot, hogy jó volt megtapasztalni
az együttgondolkodást és összefogást a város intézményeivel. És az is biztos, hogy mi, rendezők már mindenképpen többet tudunk Paksról. JE
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A közelmúltban zajlott le az Atomerőmű Sportegyesület szokásos évi küldöttközgyűlése. A rendezvény záró
napirendi pontjaként két nyugdíjas kollégánk, Patkós
István és Kováts Balázs is átvehette az „ASE Örökös
Tagja” kitüntetést megtestesítő bronzszobrot. Az elismerés alapjául szolgáló sportolói illetve sportvezetői
pályafutásukat az alábbiakban adjuk közre.
Patkós István
Mint utánpótláskorú játékos az Egri
Dózsa csapatában nevelkedett, ahol
sokszoros NB I/B-s játékos lett. Később a Bélapátfalvai Építők SE területi bajnokságban (a régi NB III-ban)
szereplő csapatában játszott. 1986.
február 17-én került Paksra, s már
ideérkezése másnapján keresték egymást az ASE labdarúgó szakosztályával. Ebben az évben Tolna megye I. osztályú
bajnokságának tavaszi szezonját játékosként már vele zárta
a csapat, mégpedig a 3. helyen. A következő bajnoki szezonban – amit az ASE megnyert és feljutott az NB III-ba
– zárta aktív játékosi pályafutását.
1987-1988-ban az NB III-as csapat pályaedzőjeként vezette a felkészülést. A következő években a csapat technikai vezetőjeként dolgozott. 1990-től az utánpótlás csapatok
nevelésében vett részt. A serdülő II-es, a serdülő I-es, és
az ifjúsági csapat képzését vezette, aminek eredményeképpen megnyerték az 1994-1995-ös NB II-es országos ifjúsági bajnokságot. Ebből a csapatból kerültek ki Éger László,
magyar válogatott játékos, Vájer Gábor, magyar utánpótlás
válogatott játékos, valamint Búzás Attila, Magyari László,
Osztermájer Gábor és Benedeczki Ferenc, sokszoros NB

Az ASE örökös tagjai

I-es játékosok. 1995-től 1997-ig a Paksi SE NB III-as csapatának vezetőedzője volt.
1996-ban mint egyik alapító tag, társaival létrehozta az
ASE lábtenisz szakcsoportját. 1999-ben az ASE NB II-es
csapatának vezetőedzői teendőit látta el, annak decemberi megszűnéséig. Ezt követően a helyi és a környékbeli
játékosokkal a Paksi SE NB III-as csapatában fejezték be
a szezont. 1987 óta tagja, majd 1993-tól vezetője az ASE
öregfiúk csapatának.
A mai napig elengedhetetlennek tartja a rendszeres sportolást. Minden pénteken öregfiúk edzésen, kedden, szerdán,
vasárnap pedig óriási lábtenisz csatákon vesz részt.
Kováts Balázs
Néhány hete töltötte be 62. életévét és vált valódi nyugdíjassá. 36
évig volt a paksi atomerőmű egyik
meghatározó egyénisége, ma is aktív életet él. Széles körű társadalmi
tevékenységet folytatott és folytat,
többek között a sport területén is,
amellyel már ifjú korában barátságot kötött. Igazolt kosárlabdázó volt, tájékozódási futóként pedig többszörös
középiskolai bajnok Tolna megyében. Ő az első paksi távevezős rekorder, aki a 70-es években végiglapátolta kajakban és kenuban a Dunát a forrástól a tengerig. A Paksi
Energetikai Szakközépiskola és Főiskola igazgatójaként
különleges szakmai képzést vezetett be, tanulói a gyakorlatokon gokart autókat építettek, amelyekkel sikeresen indultak az országos bajnokságban. Az általa irányított és
menedzselt Diáksport Egyesület fiú kosárlabda csapata
1990-ben megnyerte az országos középiskolai bajnoksá-

Comeinus – külföldi tanulmányút
Steinbachné Horváth Mária 1990 óta dolgozik az
ESZI-ben, ahová eleinte óraadó angoltanárként
járt ki az atomerőműből, majd egy év múlva teljes
jogú taggá vált, és hamarosan megkapta az első
osztályát is. Idén szeptemberben pedig negyedik
osztályfőnökségét kezdi. Nagyon szeret tanítani és
mindig kereste a lehetőségeket, hogy diákjai megismerhessenek más kulturákat, bővítsék látókörüket, élesben gyakorolják a nyelvet. Szerencsések,
mert az iskolában mindig nagyon fontos szerepet
játszott a nyelvtanulás, aminek egyik leghatékonyabb módja az aktív, tényleges nyelvhasználat.
Erre pedig kiváló alkalmat adnak a különböző nemzetközi kapcsolatok.
Az iskola élt is a lehetőségekkel, több nemzetközi programban is részt vett, amelyek közül az egyik
legsikeresebb a Tempus Közalapítvány Comenius
Life Long Learning programja. 1993 óta három 2-3
éves nemzetközi projektbe kapcsolódtak be, és a jelenleg futó Cooperative learning using new media,
teenagers in action on Web Radio and TV elnevezésű projekt is – amely immár a negyedik – egy korábbi kapcsolat eredménye. A projekt keretén belül egy nemzetközi internetes tv- és rádióállomást
hoztak létre és futtatnak Európa különböző országainak (12 ország) diákjai, tanárjai segítségével.
A projekt 2012-2014-ben valósul meg. A résztvevő országok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Portugália,
Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Törökország,
Litvánia.
A WEB tv- és rádióműsorába minden ország videókat, klipeket készít meghatározott időszakonként, amelyek megtekinthetőek a http://ocean1.ee.
duth.gr/~apostolo/comenius_page/ illetve a http://
www.youtube.com/user/comwebtv oldalakon.
A feladatokat, eredményeket, esetleges problémákat projekt találkozókon beszélik meg. Eddig
három találkozón vettek részt diákjaikkal: Matera
(Olaszország), Coimbra (Portugália) és Las Palmas
(Spanyolország). Ez utóbbira május 13-17 között

került sor, ahová négy diákjuk, Tumpek Nikolett,
Kovács Alexandra, Erős Dávid és Ledneczki Zoltán,
illetve Steinbachné Marika kolleganője, Loószné
B. Orsolya utaztak. A tanárok többsége régi ismerősként üdvözölte egymást és a diákok nagy része
is legalább virtuálisan találkozott már. A három nap
során diákjaik vegyes csoportokban dolgoztak, ismerkedtek az iskolával, iskolarendszerrel, órákon és
különböző foglakozásokon vettek részt (pl. az egyik
csoportban lerajzolták egymást és ebből egy kis kiállítást is rendeztek), szaktantermeket látogattak és
a helybeli diákokkal, tanárokkal beszélgettek. Nagy
élmény volt mindannyiuk számára találkozni az iskolán belül működő különleges elbánást igénylő
diákcsoporttal, és látni, hogyan készülnek az önálló
létre, milyen nagy segítséget biztosítanak számukra az iskolán belül.
A tanárok munkamegbeszélést tartottak, ahol
a további teendőket egyeztették. Megállapodtak,
hogy október 8-12 között Magyarországon, Pakson
fognak ismét találkozni.
A Steinbachné Marika véleménye szerint az
együttműködés fejleszti a tanulók, tanárok nyelvi
és kommunikációs képességeit, erősíti a tanulók
nyelvtanulás iránti motivációját. Megtanulnak csapatban dolgozni iskolán belül és nemzetközi szinten is. Elsajátítják a kommunikációs és információs
technológiák alkalmazását, lehetőséget kapnak
kreatív ötleteik megvalósítására. Első kézből kapnak képet más országokról, tanulnak másokról és
önmagukról.
A találkozó során rövid történeti áttekintést
kaptak Gran Canariáról, hallották és tapasztalták
is, hogy milyen sokszínű a lakosság és mennyire
problémamenetes az együttélés. Megtekintették
a várost és a szigetet is egy kirándulás alkalmával.
Megcsodálták természeti szépségét, a lenyűgöző homokdűnéket a tengerparton és a város régi
épületeit. Megkóstolták a helyi specialitásokat
is. Fájó szívvel, szinte családtagként búcsúztak el
egymástól.
Orbán Ottilia

got. A csapatnak tagja volt egy tehetséges fiú, akit Gulyás
Róbertnek hívnak.
Kováts Balázs 21 éve állandó elnökségi tagja az Atomerőmű Sportegyesületnek, ami nehezen megdönthető rekord. Aktív és korszakokon átívelő tevékenysége a folyamatosságot reprezentálja. A szokásos alapfeladatok mellett
az egyesületi nagyrendezvényeket tartja kézben, és elsősorban a férfi kosárlabda szakosztályt segíti. A többszörös
magyar bajnok és kupagyőztes sikerei mögött ott van az ő
szerény közreműködése is. Az atomerőmű korábbi kommunikációs igazgatójaként segítette a Paks környéki települések sportegyesületeinek működését, többek között a
ma is elsőligás KSC Szekszárd női kosárlabda csapatának
sikereit.
Kezdeményező együttműködésével vált a Magyar Olimpiai Bizottság aranyfokozatú, majd kiemelt aranyfokozatú
támogatójává az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Az olimpiai
mozgalomban kifejtett többéves tevékenységének elismeréséül hivatalos küldöttként vehetett részt az Athéni Játékokon. Szponzori szervező és támogató tevékenységének
köszönhetően vált lehetővé sok éven keresztül a Sportcsillagok Gálájának (az Év Sportolója rendezvény) nívós megrendezhetősége.
Nemcsak a fiatalok sport felé irányítását, de az aktív
versenyzéstől fokozatosan visszavonuló élsportolók civil
életbe való sikeres átvezetését is segíti. 2006-ban a Sportegyesületek Országos Szövetsége tüntette ki több évtizedes,
önzetlen, segítő munkájáért. Kováts Balázs egyike azoknak
a lelkes, de nem tolakodó, szerény embereknek, akikre a
magyar sport fennmaradását és további sikereit építeni
lehet.
Prancz Zoltán

A befektetett munka megtérült!
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen rendezte május végén hagyományos tűzoltóversenyét a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok részére. A rendezvénynek az idei évben a
dombóvári MÁV sportpálya adott otthont, és Patay Vilmos, Dombóvár országgyűlési képviselője nyitotta meg.
A verseny három tradicionális szakaszból állt. A 4×100 méteres váltófutással
kezdődött, melynek során az első versenyzőnek egy kisházon kellett átvereked-

nie magát, a startvonalnál magához vett létra segítségével. A stafétát átadva a
következő versenyző egy palánkugrással folytatta a pályát, a harmadik versenytag egy gerendán történő átfutást követően sugarat szerelt. Az utolsó versenyző
tálcatűz eloltása után ért célba. A második feladat egy technikai szám volt, ahol
kismotorfecskendő üzembe helyezésével 1000 l-es tartályból meghatározott
mennyiségű vizet kellett eljuttatni a célba. Az utolsó versenyszám a 100 méteres egyéni akadálypálya volt, ahol a versenyzőknek a palánk leküzdése után egy
gerendán kellett áthaladniuk, miközben sugarat szereltek, futás közben.
A tűzoltóknak mindennapi munkájuk során rendkívül jó fizikai erőnlétben
kell lenniük, ez természetesen a versenynek is alapfeltétele, hiszen az egyes versenyszámok teljesítése komoly kondíciót, felkészülést igényel.
A verseny végén az eredményekért járó okleveleket és kupákat Wéber Antal
tű. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át.
Az Atomerőmű Tűzoltóságot Ferenc Győző, Hingl János, Horváth József,
Nagy Norbert, Wolf István, Cseh János, Dénes Attila, Szénási Attila, Papp Szilárd, Szabó Tamás és Gyöngyösi Tamás képviselte a versenyen. A felkészítésért
Papp Szilárd és Major István volt a felelős. 
SI
A megmérettetésen a következő eredmények születtek:

4×100 méteres váltófutás: 1. Atomerőmű Tűzoltóság (ATŰ), 2. Szekszárd, 3. Paks, 4. Dombóvár. Kismotorfecskendő szerelés: 1. ATŰ, 2. Szekszárd, 3. Dombóvár, 4. Paks. 100 méteres
akadálypálya csapatban: 1. ATŰ, 2. Dombóvár, 3. Szekszárd, 4. Paks. Összetett csapat: 1. ATŰ,
2. Szekszárd, 3. Paks, 4. Dombóvár. 100 méteres egyéni akadálypálya: 1. Klézl Tamás – Szekszárd, 2. Szabó Tamás – ATŰ, 3. Cseh János – ATŰ.
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21. Gastroblues Fesztivál

Ovisok a Meseházban
Június közepén a városi műanyagkupak-gyűjtési versenyen elért jó eredményük, győzelmük jutalmaként a
faddi Meseházba látogathattak el a
paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai
tagóvodájának kisgyermekei. A közel nyolcvanfős társaságot a Meseház
tulajdonosa, Gáti Mariann képzőművész gazdag programmal várta.
A gyermekek számára megelevenedett a mesevilág, miközben csodás
történeteket hallgattak és játékos
foglalkozásokon vettek részt. LA

Háromszoros címvédők
Ismét győzelmet aratott a júniusi Modern
Táncok Világbajnokságán a Paksi Csillag
Show Táncegyesület. Több alkalommal
nyertek világbajnokságot különböző kategóriákban. Idén a Street Dance Duo youth kategóriában háromszoros címvédők
lettek, Karsai Grétának és Papp Verának
köszönhetően. Sikerrel szerepelt továbbá Blága Csenge, Szebényi Sára, Szinger
Helga és Frics Fanni. Az egyesület szép
eredménye dr. Czárné Nagy Ildikónak, a
csoport koreográfusának és vezetőjének
odaadó, lelkes munkáját dicséri.LA

Kedves levél érkezett a Paksi Atomerőműbe a madocsai általános iskola
6. osztályos tanulójától, Szabó Vanes�szától, akinek soraiból az alábbiakban
idézünk:
„Osztálytársaimmal együtt június
7-én reggel álmos szemekkel ugyan,
de annál nagyobb lelkesedéssel gyülekeztünk az iskola előtt, hogy
elkezdődhessen
végre a várva várt
balatoni kirándulás. Megérkezett
értünk a gyönyörű hófehér autóbusz, amelyet a
Paksi Atomerőmű
Zrt. térítésmentesen biztosított
számunkra.
Egy aranyos,
kedves és előzékeny sofőr bácsi rögtön
berakta csomagjainkat, majd helyeinket elfoglalva, kissé borongós éggel
a fejünk felett elindultunk. Útközben
egyre jobban sütött a nap, és amire Balatonfüredre értünk, már forrón égette
pirosra a várakozással teli arcokat. Csodás, élményteli nap várt ránk. Az első
program a Jókai-villa megtekintése
volt, de itt még egy többcsoportos
játékban is részt vehettünk. Balatonfüred gyönyörű. A csodás sétányok, a kikötő, a szökőkút, ahol néhány társammal bizony nem bírtunk ellenállni a víz
csábításának, és fröcskölve, sikongva
élveztük a jégkása-vízár kettősét. Ag-

gódó osztályfőnökünk, Lovász Magdolna tanár néni és kísérő tanárunk,
Molnár Edit néni gyorsan a napra állított, én pedig néhány társammal a
móló forró padlódeszkáin hason és
háton fekve próbáltam megszabadulni a felesleges vízmennyiségtől. Programunkban szerepelt még: városnézés

kisvonattal, hajókázás a Balatonon,
kalandpark. Szálláshely Csopakon a
Hotel Holidayben, finom vacsora (éjszaka vihogás, és ami ilyenkor kötelező: hogyan járjunk túl tanáraink éber
és állandó fürkész tekintetén). Másnap
reggeli, majd csapatépítő játék, délben bőséges ebéd, délután Fűzfőn kalandpark, ill. bobpálya, hazafelé nagy
alvás és fagyizás a Tóth cukiban.
Többen mondták osztálytársaim,
hogy ez a kirándulás volt számukra
eddig a legnagyobb élmény. Köszönet
érte szervező osztályfőnökünknek, a
Paksi Atomerőműnek és kísérő tanárunknak!”

likus templom falai között csendültek fel a melódiák.
A július 5-7. között megrendezett fesztivál központi helyszíne
az ESZI csarnok volt, emellett a
Gastroblues Klubban hétköznap
esténként klubkoncertekkel várták az érdeklődőket.
A blues, a jazz, a rock zene, a kiváló ételek és borok, a fesztiválfoci és a főzőverseny ezúttal is
lenyűgözte mind az évek óta visszajáró, mind
pedig az újonnan érkező közönséget. Az idei
koncertek sztárvendégei Dana Fuchs, Eric
Sardinas és Al Di Meola voltak.GYNYP

19. Kézjegy-antológia
Megjelent a legújabb Kézjegy-antológia. A közel háromszáz oldalas kötet immár a 19. kiadás, amelyben a Tolna
megyei költők, írók, összesen negyven szerző művei kaptak helyet. A szerkesztést Acsádi Rozália és László-Kovács
Gyula végezte. A fotóillusztrációkat Krizák István készítette. A könyv első bemutatóját június 8-án tartották
Szekszárdon, az ősz folyamán pedig további bemutatókat
szerveznek Tolna megyei településeken. Wessely Gábor
gondolatait idézve ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe
ezt a sokszínű kötetet: „Írni két esetben érdemes. Akkor, ha valaki olyasmiről ír, amiről még senki nem beszélt. És akkor, ha valaki olyan megvilágításba helyez, egy, vagy
mások által is ábrázolt tárgyat, amilyenben azt még senki sem látta.”.GYNYP

Távúszást rendeznek Paks és Kalocsa között (15 km-es távon) július 20-án.
Rajt a buszpályaudvar irányában lévő csónakleeresztőről (1530,5 fkm).
Cél a meszesi Duna-parton (1515,5 fkm).
Nevezni a rajtnál lehet 9-10 óra között. Továbbiak: www.virtus-uszas.extra.hu

Pannonia dicsérete

Paksi költők is részt vettek a
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban rendezett
Laus Pannoniae – Pannonia
dicsérete – költők, fordítók,
szerkesztők XIII. nemzetközi
találkozóján, amelynek központi témája az életminőség
(quality of life) volt. A tanácskozás Balog Zoltán és dr.
Fazekas Sándor miniszterek
Acsádi Rozália
fővédnöksége, valamint dr.
Andrásfalvy Bertalan és Albert Gábor szakmai elnöksége mellett zajlott. A Balaton Akadémia ezúttal
a természeti környezetünk, táplálkozásunk, népegészség és iskolaügyünk, kultúránk és művészeti
életünk témakörökben tartott tanácskozást.
Dr. Szijártó István, a Balaton Akadémia elnöke
a megnyitó után rövid áttekintést adott az akadémia
több mint két évtizedes munkájáról, jelentős eseményeiről, valamint az akadémiához sok szálon kapcsolódó Százak Tanácsának küldetéséről. Dr. Mogyorósi András főorvos, főosztályvezető (Emberi
Erőforrások Minisztériuma) az elkövetkező időszak
fontos feladatait ismertette. A tanácskozás második
részében iskolaügyünkről esett szó. A hozzászólásokat követően Balog Zoltán miniszter megköszönte
mindkét szerveződés tagjainak áldozatos, nemzetsegítő munkáját. A konferencia második napján Adrásfalvy Bertalan foglalta össze az elhangzottakat,
majd a sok hozzászólást indukáló blokk után Albert
Gábor, József Attila-díjas író, műfordító, szerkesztő

„Nemzetünk igazi alkotmánya a kultúránk” címmel tartott előadást.
A délutáni tanácskozás
Acsádi Rozália, paksi író,
költő, szerkesztő felszólalásával folytatódott, aki az
elhangzott előadásokra reflektálva beszélt a vidéki létforma előnyeiről és nehézLászló-Kovács Gyula ségeiről, a pedagóguslétről,
a vidékiségről mint a művészeti tevékenységét befolyásoló és egyben némiképp
behatároló tényezőről. Beszámolt arról is, hogy Tolna megye és ezen belül Paks város kiváló színvonalú,
változatos és színes kulturális, művészeti kínálatot
biztosít folyamatosan az itt élőknek. László-Kovács
Gyula paksi költő, író, szerkesztő bevezetője után
két legújabb prózakötetét mutatta be, amelyek a Duna-parti jegyzetek sorozatának nyitó darabjai.
A rendezvény záróakkordjaként a résztvevők
közös állásfoglalásra tettek javaslatot, mely üzenet
a tervek szerint a törvényhozó testületek elé kerül.
A Laus Pannoniae című tanácskozás zárása előtt került sor a Papp Árpád emlékérem átadására, amelyet
dr. Szijártó István a József Attila-díjas költőnek, Szabó T. Annának és férjének, a szintén József Attila-díjas írónak, Dragomán Györgynek adott át. A Párizsi
Udvarban elfogyasztott közös ebéd után dr. Szijártó István, a Balaton Akadémia elnöke Hamvas Béla
gondolataival zárta le a kétnapos tanácskozást.
OO
fotó: LKGY

A 6. osztály Balatonfüreden kirándult

Június 7-én tartották a fesztivál
hagyományos sajtótájékoztatóját, amelyen a média mellett a
támogató, illetve a szervezésben
közreműködő partnerek képviselői vettek részt. Már az ott
elhangzottakból lehetett arra következtetni, hogy az idei évben is
a megszokott, kiváló minőségű
zenei, valamint bor és gasztronómiai kínálattal fogadják a Paksra
látogatókat.
Az egyetlen változás a templomi koncertek helyszínét illetően adódott, az akusztikus
koncerteknek korábban otthont adó Szentlélek templom helyett 2013-ban az evangé-
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Paks város hírei
Nyári leállások

A Csengey Dénes Kulturális Központ augusztus 1-15-ig, karbantartás és nagytakarítás
miatt zárva tart. Az intézmény könyvtárában
egész augusztusban szünetel a kölcsönzés.
A Pákolitz István Városi Könyvtár július 1-től
augusztus 12-ig festés, nagytakarítás és leltározás miatt zárva tart.
A dunakömlődi Faluház nyári leállása július
22-től augusztus 9-ig tart.

Művészi boros címkék
Egyre nagyobb figyelmet szentelnek Pakson
a bormarketingnek. Most – kísérletképpen
– művészekkel hozzák össze a borászokat.
A termelők műtárgyak közül választhatnak:
melyiket látnák szívesen a boros címkéjükön. Egyszeri alkalomról van szó, a szeptemberi Kenyér-, hal- és borünnep idején
lesznek láthatók az így felcímkézett palackok. Olyan kiállítást rendeznek majd a Paksi
Képtárban, amelyen az eredeti alkotásokat is
megtekintheti a közönség.

Szelektív hulladékgyűjtés
A gyermekeken keresztül a szülők is jobban
megnyerhetők az ügynek. Az ügy: a szelektív hulladékgyűjtés. A közelmúltban e célból
műanyagkupak-gyűjtési versenyt hirdetett
a paksi önkormányzat, óvodások és kisiskolások számára. A legszorgalmasabban
gyűjtögető gyerekcsoportokat jutalmazták:
koncerteken vehettek részt, táborozhattak
a Cseresznyéskert Erdei Iskolában, illetve
Faddra utazhattak, megnézni a Gáti Mariann
által működtetett Meseházat.

Drámatábor
Bentlakásos tábort szervez a Cseresznyéskert
Erdei Iskolában a Csengey Dénes Kulturális
Központ. A drámapedagógiai szakmai továbbképzésre óvodapedagógusok, tanítók,
tanárok, iskolai könyvtárosok jelentkezését
várják. A cél, hogy megismertessék velük a
drámában rejlő lehetőségeket, az óvodás és
alsó tagozatos gyerekek körében alkalmazható játékokat, drámatechnikákat. A tábor
július 30-tól augusztus 3-ig tart.
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Kalocsa és környéke
Fejlesztett a mezőgazdasági
gépgyártó cég
A Géderlakon működő Leták Mezőgazdasági
Gépgyár és Kereskedőház Kft. uniós támogatást nyert, amely által lehetőségük nyílt egy
korszerű 900 m2-es, 10 t teherbírású darupályával szerelt gyártócsarnok, egy 200 m2-es
alapterületű kétszintes irodaház és egy 260
m2-es festőműhely létesítésére. A beruházással 40 dolgozót tudnak foglalkoztatni.
***

Új üzemcsarnokban,
újabb munkahelyek
Fajszon, a Pata József Gépipari Kft. új üzemcsarnokot avatott június 21-én. Az új üzemegységben négy nagyteljesítményű ZANI présgép is helyet kapott, amelyeknek a Suzuki új
SX4-es gépjárműveinek gyártásában jut majd
nagy szerep. A beruházás megvalósulásával 20
új munkatárs felvétele is szükségessé vált, így
már 100 fő alkalmazottal dolgozik a cég.

MVM Paks
Horváth Ferenc a vezetőedző
Köztudott, hogy Tomiszlav Szivics, az OTP
Bank Ligában szereplő MVM Paks labdarúgó csapatának korábbi vezetőedzője Diósgyőrbe szerződött, így a megüresedett
kispadra szakvezetőt keresett a zöld-fehér
klub. Több jelölt közül végül Horváth Ferenc lett a befutó, az egykor Pakson is
futballozó tréner az előző idényben Kecskeméten végzett remek munkát. A székfoglaló június 24-én történt a Fehérvári úti
klubházban: – Örülök neki, hogy két évre
az MVM Pakshoz kerültem, mert sokkal
tartozom Haraszti Zsolt ügyvezetőnek.
Már akkor remek viszonyba kerültünk,
amikor itt játszottam, s később is ő volt, aki
segített befejezni a pályafutásomat. Egyelőre még korai arról beszélni, hogy mit
várok a következő szezontól, ismerkedem
a kerettel. Kecskeméten kihoztuk a maximumot a gárdából, Pakson új kihívások
várnak rám. Tisztában vagyok azzal, hogy
a zöld-fehérek bajnoki ezüstérmet és Ligakupát is nyertek már, valamint az Európa
Liga selejtezőjében is szerepeltek. Hasonló
teljesítménnyel elégedett lennék a jelenlegi klubomnál – fogalmazott a vezetőedző.
Ami a játékos keretet illeti, lapzártánkig
három futballista érkezett, Molnár Péter
Győrből, Nyári Tibor és Kecskés Tamás
Siófokról tette át székhelyét az Atomvárosba, de további igazolások is várhatók.
A csapatnál 11 labdarúgónak járt le a szerződése június végén, ők szintén részt vettek
az első foglalkozáson. Csakúgy, mint az NB
II-es Szolnoknál kölcsönben szereplő Vári
Barnabás, Sipeki István és Nagy István,
vagy a Szigetszentmiklóst erősítő Cziráki
Attila és a tavaszt Pécsett töltő Simon Attila is. A bajnokság július utolsó hétvégéjén
kezdődik, a nyitó fordulóban az MVM Paks
Újpesten vendégszerepel.
Faller Gábor

Fröccsözön
Újabb programra várja július 20-án a hajósi
pincefaluba látogatókat a VINTEGRO Pinceszövetség. A szervezők képviseletében nyilatkozó
Huber János borász szerint a Fröccsözön fantázianévre keresztelt kavalkádon több együttes is
fellép majd, és a program a környéken élők figyelmét Hajósra irányítja.
***

Hódító úton a kalocsai
Június 26-tól július 7-ig rendezték meg az amerikai fővárosban a Smithsonian Folklife Festivalt,
amely egy nemzetközi népművészeti fesztivál.
Az idei rendezvény díszvendége Magyarország
volt, ezen belül pedig Kalocsának is kiemelt szerep jutott. Kalocsa folklór-kincsét Romsics Lászlóné, Bagó Józsefné, Pandúr Istvánné, Tóth Lászlóné és Bolvári Andrásné képviselte pingálással,
hímzéssel, slingeléssel. Az eseményen a „Felszállott a páva” televíziós vetélkedőn kiemelkedő
helyen végzett táncosok, Markó Fruzsina és Iván
Róbert is bemutathatták tudásukat.

893 millió támogatás
a szociális ellátásra

A Malom utcai szociális otthon fejlesztésére,
„kiváltására” nyert támogatást a kalocsai önkormányzat a közelmúltban. A beruházás részeként több mint 2000 m2-en valósul meg
az otthon lakóinak új formában történő elhelyezése. A lakócentrum mellett több kisebb
férőhelyes lakóotthon kialakítása történik meg
a belváros különböző pontjain. Továbbá egy
szolgáltató központ megépítése és üzemeltetése is a tervek között szerepel, és a pályázat részeként különböző képzések is megvalósulnak.
***

Fejlesztések Kalocsa szívében
A Kalocsa Szíve Program fejlesztéseket magába foglaló megvalósításához nyert több
mint kétmilliárd forintot a kalocsai önkormányzat. A beruházás részeként látogatóés kulturális központ kerül létrehozásra, de
sétányok, múzeumok és a Schöffer-torony is
megújul majd.Péjó

A Paksi Atomerőmű Tájékoztató
és Látogatóközpontja,
valamint az Atomenergetikai Múzeum

nyári karbantartása
Tisztelt Érdeklődők, Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tájékoztató és Látogatóközpontja (TLK)
2013. július 15. – július 28. között
karbantartás miatt zárva tart.
Központunk július 29-én 8 órától fogad ismét látogatókat.
Ezen időszak alatt az Atomenergetikai Múzeum zavartalanul
látogatható.
A TLK zárva tartásának ideje alatt a fotópályázatra beérkező
pályaművek a recepción továbbra is leadhatók!

Az Atomenergetikai Múzeum
2013. július 29. – augusztus 11. között
karbantartás miatt zárva tart.
A múzeum augusztus 12-én 8 órától fogad ismét látogatókat.
A Múzeum zárva tartásának ideje alatt a Paksi Atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontja zavartalanul látogatható.
Az uzemlatogatas@npp.hu e-mail címen
a létesítmények zárva tartásának ideje alatt továbbra is
fogadjuk a látogatásra vonatkozó igényeket.
Látogatóink megértését köszönjük, a karbantartási munkálatok
befejezését követően sok szeretettel várjuk Önöket újra!
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Erőműves híradások
Az atomerőműben sorra követték egymást
az első félévi munkavállalói fórumok. Lapunkban négy igazgatóság eseményéről
számolunk be.
BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

Munkavállalói fórumot tartott Volent Gábor
biztonsági igazgató június 5-én. Beszámolójában tájékoztatást adott a 2012-es év biztonsági teljesítményről, és értékelte az elmúlt
időszak feladatainak teljesítését, valamint
beszélt a 2013-as év fő célkitűzéseiről és egyéb
aktualitásokról.
Az igazgató a fórumot a biztonsági mutatók rendszerének (BMR) bemutatásával és értékelésével
kezdte. Ismertette azokat az adatokat, amelyek
szerint megállapítható, hogy a mutatók lassú javulást jeleztek 2005. és 2010. között; majd 2011ben egy jelentősebb javulás következett be, amely
a 2012-es évben tovább erősödött. A nukleáris
biztonsági hatóság felé jelentésköteles és így központilag kivizsgált események száma 2012-ben a
teljes eddigi üzemeltetési időszak második legalacsonyabb értéke (28) volt. Nem történt ÜV-1
működés, alacsony volt a jelentésköteles események száma, jól alakult a munkabaleseti mutató,
nem volt jelentésköteles tűzeset, jók a biztonsági
rendszerek rendelkezésre állási mutatói és célérték alatt maradt a kollektív dózis. A munkavégzésre alkalmatlan állapotok száma csökkent
a 2012. áprilisban megszigorított hátrányos jogkövetkezmények hatására.
A csúcsmutató értéke (73 pont) a BMR 2002.
évi bevezetése óta a második legmagasabb érték,
a piros mutatók száma négy.
Volent Gábor hangsúlyozta, hogy az elért
eredmények nem okozhatnak önelégültséget,
mert az könnyen az ellenkező irányba fordíthatná
a trendet. A szervezeti működésben még vannak
negatív jelenségek, folyamatok, amik javításra
szorulnak. Ennek jegyében indult a Biztonsági
Kultúra Fejlesztése Program márciusban, hiszen
az emberi hibával terhelt események száma, az
ezzel összefüggésben hozott oktatási intézkedések számának alakulása, valamint az ismétlődő
események száma javítható.
A biztonsági igazgatóság előtt álló kihívásokkal kapcsolatban az igazgató elmondta, hogy a
legfontosabb feladat a biztonság fenntartása és
a működési hatékonyság növelése, a 2. blokki
engedélykérelem beadványozása és az üzemidő-hosszabítási feladatok időarányos elvégzése.
Továbbra is feladatot jelent a Cbf-ből adódó javító intézkedések és biztonságnövelő átalakítások
végrehajtása. A biztonsági kultúra javításának
jegyében indult Biztonsági Kultúra Fejlesztési
Programon belül a motivációs program jelenleg
is folyik, amellyel a cégvezetés azon munkavállalóit szeretné ösztönözni, akik példaértékű biztonságközpontú viselkedést és gondolkodásmódot
tanúsítanak.
A fórum a szakszervezetek tájékoztatójával,
majd a dolgozók kérdéseivel és azok megválaszolásával zárult. 
Laszlóczki Ivetta
ÜZEMVITELI IGAZGATÓSÁG

Az üzemviteli igazgatóság június 14-én tartotta meg munkavállalói fórumát. Cziczer János
igazgató köszöntőjét követően Bencze János
a munka- és tűzvédelmi osztály csoportvezetője adott tájékoztatást a munka- és tűzvédelemi helyzetről. A fórumon Berkes Sándor, a
MÉSZ elnöke is szólt a megjelentekhez.
Értékelésében Bencze János beszámolt az eddigi
dokumentált munkabalesetekről, ezek körülményeiről, majd összegezte a tanulságokat. Az igazgatóságra vetített WANO munkabaleseti mutató

Munkavállalói fórumok
alapján a munkavédelmi helyzet rendkívül jónak
mondható.
A következő előadásban Cziczer János a 2012.
év termelési eredményei alapján bemutatta a
Paksi Atomerőmű szerepét a magyar villamosenergia-rendszerben, majd értékelte a tavalyi év
üzleti tervének eredményeit, főbb célkitűzéseit, a
főjavítások tapasztalatait és a biztonsági mutatók
alakulását.
A továbbiakban ismertetésre kerültek a 2013.
év főbb társasági célkitűzései és az igazgatóság
feladatai. Az üzemviteli igazgatóságot érintő korábbi eseménykivizsgálások tapasztalatai alapján
kiemelt figyelmet kell fordítani az emberi hibás
események számának csökkentésére. Ezen a területen van fejlődési lehetőség, ezért is fontos a
nyugodt légkör megteremtése, amely a biztonságos üzemeltetés egyik alapvető tényezője. Az
igazgató kiemelte a biztonsági kultúra fejlesztési program fontosságát, és az ehhez kapcsolódó
teendőket.
A 2013. év kihívásai közül a 2. blokki üzemidő hosszabbításhoz kapcsolódó feladatok végrehajtását, a Cbf javító intézkedések és az ehhez
kapcsolódó biztonságnövelő átalakítások megvalósítását emelte ki. Továbbra is fontos és kiemelten kezelendő a nukleáris biztonság fenntartása,
a stabilitás, a versenyképesség fenntartása, a hatékonyság növelése.
Az utolsó előadásban Berkes Sándor, a MÉSZ
elnöke tájékoztatta a fórum résztvevőit a Munka
Törvénykönyve változásairól, a 2013. évi bértárgyalások jelenlegi állásáról, a CSKSZ létrehozásának folyamatáról és szabályairól.
Zárszavában Cziczer János igazgató megköszönte a megjelent munkatársak figyelmét,
kiemelve azt, hogy az atomerőmű biztonságos
üzemeltetése, a jövő év célkitűzései, új kihívást
jelentenek minden munkavállaló számára. A feladatok teljesítésének elengedhetetlen feltétele a
kölcsönös bizalom elvén alapuló együttműködés.
Ehhez kívánt az igazgató a megjelent munkatársaknak sok sikert.
Orbán Ottilia
HUMÁN IGAZGATÓSÁG

Munkavállalói fórumot tartott a humán igazgatóság június 11-én, melyen Bognár Péter
igazgató mellett a szakszervezetek képviselői
is tájékoztatást adtak a munkavállalók részére.
Bognár Péter humán igazgató a fórum témái között ismertette a 2012. év értékelését, a társaság
előtt álló legfontosabb célkitűzéseket, kihívásokat, és bemutatta az eddig elvégzett feladatokat,
elért eredményeket. Kiemelte a vezérigazgatói
fórumon is elhangzott célkitűzéseket, köztük a
nukleáris biztonsági mutatók szinten tartását,
és a biztonságot érintő események arányának
csökkenését. Beszámolót hallhattunk az aktuális munkavédelmi kérdésekről is. Megemlítette
a munkára alkalmas állapot feltételeinek szigorítását, az erőműves állományban dolgozók létszámának 2013. évi 2485 főben való maximalizálását. A biztonsági kultúra fejlesztése érdekében
az igazgatók és a főosztályvezetők ún. ezüst kártyákkal jutalmazhatják a biztonságot segítő tevékenységet végző munkavállalókat. Elmondta, az
érdekképviseletekkel közösen dolgoznak az ösztönző rendszer felhasználásának, fejlesztésének
lehetőségeivel kapcsolatban. A biztonsági igazgatóság intranetes kampányában – az oktatások
megszervezésével és megfelelő minőségű végrehajtásával – az oktatási főosztály is tevékenyen
részt vett. A biztonsági igazgatóság feladatai ha-

marosan kiegészítésre kerülnek humánbiztonsági ellenőrzési funkcióval is. Ismertette
a munkavállalók blokkolási helyeinek, azaz
a blokkolóóra jogosultságok kiadásának módosítási lehetőségeit. A bér és szociális megállapodásokkal kapcsolatban elmondta, az országos
bérajánlás megszületett, ennek hatására megkezdődtek a tárgyalások. Az oktatási főosztályra
a 2012-es WANO vizsgálat során meghatározott
feladatok miatt számos feladat hárul, emellett az
oktatási anyagok naprakészségének biztosítása
érdekében fontos feladat a felhasználói szerződések, tanulmányi szerződések rendezése is. Kiemelte a vietnami szakembergárda képzésének
sikerét, a külföldi érdeklődés növekedését, beszélt a szimulátor rekonstrukcióról, és a KGYK
fejlesztés szükségességéről. Beszámolt a szakmai
gyakorlatosok foglalkoztatásának törvénymódosítás miatti változásairól. Méltatta, hogy az MVM
csoporton belül a Paksi Atomerőmű kezdeményező szerepet töltött be a tudásmenedzsment
rendszer bevezetésével. Ezt követően röviden ismertette az MVM csoport szintű elkötelezettség
felmérés eredményeit, amelyről később részletes
tájékoztatót tesznek közzé. A fórum utolsó napirendi pontjaként Bocsor István (PADOSZ) és
Berkes Sándor (MÉSZ) beszámolóját hallhattuk a
szakszervezetek munkájáról. KV
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szinger Csaba gazdasági igazgató fórumot
tartott az igazgatóság munkavállalói számára
június 25-én az irodaépület földszinti tanácstermében. Az igazgató értékelte a 2012-es év
jelentősebb eredményeit, és beszélt az idei év
főbb célkitűzéseiről.
Az értékelésben a gazdálkodási és kontrolling terület eredményei közt egyebek közt kiemelte az
igazgató a SAP 6.0 rendszer bevezetésének hatékony támogatását, a 2006-2007. éveket érintő átfogó NAV vizsgálat lezárását, az új csoportszintű
beruházás menedzsment bevezetését. A 2013. év
fontosabb feladatai közt szerepel az új csoportszintű költség és eredményszámítás kialakítása,
a várható értékek üzleti tervet érintő 2013. évi
megadása, a cégszintű új stratégiai akciók kialakítása.
Az igazgató kihangsúlyozta, hogy a logisztikai
terület igen komoly erőfeszítéseket tett a SAP 6.0
/ SRM rendszer bevezetésével kapcsolatos feladok
teljesítésében. Jelenleg is dolgoznak a működési
hatékonyság növelésén. A jövőben fontos szempont kell hogy legyen a beszerzések lebonyolításának kiszámíthatósága, a szerződéskötéseknél
pedig a versenyeztetés arányának növelése.
A szolgáltatási terület egyik jelentős eredménye az elmúlt időszakban az új MVMI számítógépközpont kialakítása a 102-es épületben. A
balatonfüredi Rekreációs Központ állagmegóvást
célzó felújítása első ütemének sikeres lebonyolítása után, a második ütem munkáira is sort kerítenek idén ősztől.
A minőségirányítási és működésfejlesztési terület számos, a stratégiai célok megvalósulását
támogató feladata mellett az idei évben kiemelt
feladat az atomerőmű stratégiájának megújítása,
a csoportszintű szabályzatok implementálása, az
önértékelés rendszerének fejlesztése.
Ezután a munkavállalói elkötelezettségi felmérés gazdasági területre lebontott eredményeit
elemezte az igazgató különös tekintettel a kiugró
mutatószámokra.
Végül a munka- és tűzvédelmi osztály részéről
hangzott el tájékoztatás a munkabalesetek számának idei alakulásáról, majd a szakszervezetek
elmúlt időszakban zajló munkájáról hallottunk
egy rövid összefoglalót.
Korvin Hedvig

Aktuális szervezeti és
működési változások
Szervezeti és működési változások léptek
életbe az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben
július 1-jétől. A Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) 11.0 az intranet kezdőlapjáról a Dokumentumtár legördülő
menüjén keresztül elérhető.
Az SZMSZ általános része kiegészítésre került az egyes vezetési szinteken belül alkalmazott szervezeti egység vezetői megnevezésekkel, valamint kibővült a projektek,
kiemelt projektek munkájának felügyeletét
leíró rész.
Az SZMSZ szervezeti részének tartalmi
változásai:
A cégszinten ellátott kontrolling feladatok párhuzamos végzésének megszüntetése érdekében az üzemviteli igazgatóság
gazdasági és elemző, valamint a műszaki
igazgatóság gazdálkodást támogató csoportok megszüntetésre kerültek. A megszűnő csoportok, valamint a karbantartási igazgatóság karbantartás koordinációs csoport
feladatai közül a kontrolling tevékenységek
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek
a gazdasági szervezethez kerültek áthelyezésre.
A gazdasági igazgatóság gazdálkodási és kontrolling főosztályának informatikai
csoportja a műszaki igazgató által közvetlenül irányított struktúrába tagozódott be. A
bővítés koordinációs osztály megszüntetésével – az alapvetően koordinációs feladatok – az atomerőmű bővítési és koordinációs
kiemelt projekt által kerülnek végrehajtásra
a vezérigazgató által irányított közvetlen
szervezetként.
A nukleáris hatóság a biztosítéki tevékenységre vonatkozóan SZMSZ módosítást
írt elő, ami a biztonsági igazgatóság, a biztonsági főosztály és a nukleáris biztonsági
osztály feladatait érintette.
A biztonsági igazgatóság feladatai között szerepeltetésre került a humánbiztonsági ellenőrzési funkció működtetése.
A rendészeti osztály vezetőjének megjelölése változott. A titokvédelem terminológiája helyett a minősített adatok kezelése
került alkalmazásra.
A belső ellenőrzés új elnevezése belső
ellenőrzési osztály. Szervezeti feladataiba
beépültek a korszerű nemzetközi sztenderdek és hazai szakmai ajánlások figyelembevételével kialakított tényleges működést
pontosabban kifejező megfogalmazások és
a vonatkozó csoportszintű szabályozásban
foglalt fő követelményekből eredő feladatok.
Több szervezeti egységnél a szervezeti
feladatok pontosításra, kiegészítésre kerültek.
Az SZMSZ működési részében a cégjegyzésre vonatkozó rendelkezés, valamint
törvényi előírás változásából adódóan a vezetők jogállása módosult.
A változások közvetlen hatásai miatt a
szabályozásokban nem történt változás.
Kérjük munkatársainkat, hogy a változásokkal kapcsolatos észrevételeiket továbbítsák
a munkahelyi vezetőik, a folyamatgazdák,
illetve a működésfejlesztési szervezet felé.
(Tel: 78-15; e-mail: beje@npp.hu ) Együttműködésüket köszönjük!

Cseriné Polgári Ágnes
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OSZTÁLYTABLÓ

reaktor osztály – A és B műszak

Tóth István
fotók: Bodajki Ákos

szolgálatvezető

Tengelicen született. Szakmai tanulmányait Szekszárdon, a Rózsa
Ferenc Műszaki Szakközépiskolában,
gépész szakirányon, majd – a technikusi
képzést – Pécsett, a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskolában végezte.
Első munkahelyei a BHG Híradástechnikai Gépgyárnál és a Magyar Postánál voltak. 1986. február 25-től dolgozik az atomerőműben. Primerköri gépészként kezdett,

nyekről és a reaktor osztály vezetésének
informálása ezekről, illetve felkészítése az
általuk adandó felsővezetői tájékoztatások
megtartásához.
Szakmai pályafutása egyik kimagasló
majd főgépészi, reaktoroperátori, 2005-től
pedig szolgálatvezetői munkakörbe került. eseményének tartja, hogy részt vehetett a 3.
Szolgálatvezetőként a feladatai közé tar- blokk üzembe helyezésében – éppen a metozik a technológiai rendszerek üzemelte- legjáratás idején került az atomerőműbe.
tése az érvényben levő utasítások alapján, a Ezen túlmenően – mint mondja – minden
primerköri gépészek, főgépészek, küv-ope- egyes blokk-visszaindulás szakmai kihívást
rátorok és reaktoroperátorok ellenőrzése, jelent, mivel a rendkívül összetett rendszeszakmai támogatása, a társszervezetekkel rek mindig változó problémák elé állítják az
(például irányítástechnikai és villamos üzemviteli személyzetet.
A munka sikere szempontjából az embeszolgálat, vegyészet) történő kapcsolattartás, a főjavításokon való aktív részvétel, ri kapcsolatok és hozzáállás megfelelőségét
napi jelentések készítése a blokki esemé- tartja a legfontosabbnak, például azt, hogy

Varga
István

hiszen a normál üzemeltetéstől a blokkleállás, főjavítás (37-ben vett részt eddig), blokkindítás munkálatai, emellett a betervezett próbák végrehajtása is
nagy figyelmet igényel. Évente három hét oktatáson
vesz részt, ami a szinten tartást szolgálja.
reaktoroperátor
István Tengelicen, családi házban él feleségével, aki
Dunaszentgyörgyön szüle- tanár az ottani általános iskolában, most logopédus,
tett 1958 tavaszán. Általá- előtte magyar-orosz nyelvet oktatott. Fiuk, István benos iskolai tanulmányait is itt végezte, majd Szek- tanuló primerköri gépész az erőműben. Szabadidős
szárdon, a Csapó Vilmos Szakközépiskolába járt, elfoglaltsága a horgászat és a szaunázás. Nagyon szép
ahol gépészként végzett. Ezt követően bevonult ka- szőlőjük és sok gyümölcsfájuk van, abban dolgozgat,
tonának. Leszerelés után pár hónapot a Dunaszent- ahol nagyon sok a munka. Kedveli a famunkákat,
györgyi Termelőszövetkezetben dolgozott, majd si- nyílászárókat, kerítést, lambériát és beépített szekrékerült felvételt nyernie a Paksi Atomerőmű meteo- nyeket is gyártott. Nagy örömet okoz számára a györológiai állomására, ahol hat évet töltött folyamatos nyörű virágoskertjük, ami sok gondoskodást igényel,
műszakban. 1985. május 2-án került a PA Zrt. állo- de meg is hálálja azt.
Ennyi év munkaviszony után is bátran vallja, örül,
mányába. Primerköri gépész 1985-től 1987-ig, majd
1994-ig főgépész volt, és sikeres reaktor operátori hogy itt, egy nagyon jó kollektívában dolgozhat, ami
vizsga letételét követően került a jelenlegi munka- annak idején nagyon jó választás volt részéről.

Orbán Ottilia
körébe, ahol azóta is dolgozik. Feladatai sokrétűek,

Mérges György
primerköri gépész

1985-ben született Dunaújvárosban. Gyermekkorát
Madocsán töltötte, itt él
családjával. Az általános iskola felső tagozatán már a paksi Bezerédj Általános
Iskolában tanult, majd visszatért szülővárosába,
Dunaújvárosban járt középiskolába és tett sikeres
érettségi vizsgát 2003-ban. Ezt követően, 2004-ben
beiratkozott a dunaújvárosi főiskola által szervezett
OKJ-s tanfolyamra, amelynek zárásaképpen hegesztői bizonyítványt szerzett.
2005-ben jelentkezett az ESZI egyéves gépész technikusi képzésére Pakson. A minősítés megszerzésével
a műszaki ismereteket jól megalapozta.
Gyuri számára az atomerőmű az első munkahely.
Hét évvel ezelőtt, 2006-ban nyert felvételt az Atomix
Kft.-hez mint betanuló primerköri gépész. Egy évre
rá, 2007-ben az atomerőművi szakmai, elméleti ismeretek elsajátítása után tett társasági jogosító vizsgát.
Ezt követően került át az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. állományába, a jelenlegi munkaköri megnevezés

szerint mint primerköri gépész. Napi feladatai közé
tartozik a primerköri berendezések ellenőrzése, üzemeltetése, normál üzemtől való eltérés esetén annak
helyreállítása.
Jelenleg primerköri főgépészi betanulása van folyamatban, az ide tartozó feladatok végrehajtását
gyakorolja, mert jövőbeli célja, hogy a blokkvezénylőben reaktor operátorként lehetőséget kapva ebben a
munkakörben teljesítsen szolgálatot. Ezért most számára a főgépészi felelősségi körhöz tartozó tudnivalók mielőbbi elsajátítása, sok-sok tanulás és gyakorlati tapasztalatok szerzése a legfontosabb.
Édesapja ugyancsak a reaktor osztályon dolgozik,
üzemeltetés vezető. Édesanyja Dunaújvárosban, az
ISD Dunaferr Zrt.-nél raktárvezető. Gyurinak van
egy húga is, aki a Magyar Államkincstár szekszárdi
fiókjánál helyezkedett el.
Gyuri hobbija a motorozás, vitorlázás, kajak, kenu,
túrázás, mindez családi és baráti körben. Emellett –
mostanság – a horgászat rejtelmeivel ismerkedik.
GYNYP

minden kolléga merjen kérdezni, illetve legyen is igénye a kérdezésre, s ne egymaga
akarjon mindent megoldani.
Családi házban él Tengelicen – jelenleg
éppen otthonuk felújítása folyik, s a munkák közepén tartanak. Felesége gyermekgondozó a tengelici óvodában. Három lánya
közül Ágnes gyesen van öthónapos kisbabájával, Csilla posztgraduális gyógypedagógusi tanulmányait végzi, Rebeka pedig
elsős gimnazista.
István hobbija a sport: a hosszútávfutás
és a kerékpározás. Számos maratont teljesített már. Ezen kívül szívesen túrázik a családjával, gyönyörű tájakat járnak be Erdélytől az Alpokig.
Prancz Zoltán

Vas József
KÜV operátor

Pakson született 1958. október 8-án. Az
általános iskolát és a gimnáziumot is
Pakson végezte, majd Szekszárdon tanult autószerelőnek.
1998 óta dolgozik az erőműben, beosztása jelenleg KÜV operátor. (KÜV: közös üzemi vezénylő) Feladata igen összetett, egyszerűen fogalmazva: az 1. és 2. blokk zavartalan működésének biztosítása. Kedveli a munkáját és szeretne erről a munkahelyről nyugdíjba menni, ha eljön az ideje. Magánéletében most a legfontosabb
célja, hogy a kisebbik fiát is elindítsa az egyetemre. Felesége, Andrea Pakson óvodapedagógus. Nagyfia, András 26 éves, Budapesten
dolgozik. A kisebbik fia, Gábor 18 éves, most érettségizik.
József családjával Pakson lakik. Hobbija a természetjárás, gombászat, amibe időnként családját is próbálja bevonni. Szabadidejében sokat segít idős szüleinek a ház körüli teendőkben. Legfontosabb dolognak az életben a családját tartja.

Orbán Ottilia

Horváth Árpád
primerköri gépész

Fiatal kollégánk még nincs harminc
éves. Gyerekkorától fogva Pakson él. Itt,
a városban járt általános iskolába, majd
a helyi Vak Bottyán Gimnáziumba nyert
felvételt. A középiskolai tanulmányok végén, érettségi vizsgát
követően jelentkezett az ESZI-be. A gépész szakterület felé mutatkozott meg az érdeklődése, így az ottani technikusi képzést
választotta, amelynek zárásaképpen sikeres vizsgát tett és szerzett minősítést. Mivel a szakma iránti kíváncsisága továbbra is
jelentős, ezért felsőfokú tanulmányokat is folytat. Jelenleg a dunaújvárosi főiskola hallgatója a gépészmérnöki szakon.
Árpád 2008-ban nyert felvételt az Atomix Kft.-hez mint betanuló primerköri gépész. Egy évvel később, a hely- és elméleti ismeretek megszerzésével tette le a munkaköre betöltéséhez alapvetően szükséges társasági jogosító vizsgát. Azóta primerköri gépész
munkakörben teljesít szolgálatot az A műszakban, immár a Paksi
Atomerőmű állományának tagjaként. Napi szintű feladatai a primerköri rendszerek és berendezések üzemeltetésére és a megfelelő
működés ellenőrzésére terjednek ki. Ezt a tevékenységet – ahogy
mondja – nagyon szívesen végzi, számára érdekes feladatokat kap.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy a munkaköri kollektíva jó társaságnak bizonyult, jó szakmai és emberi kapcsolatokat sikerült kialakítania a kollégákkal. Sőt, munkaidőn kívül is gyakran találkoznak és szerveznek közös szabadidős programokat.
Árpád szeretne minél több szakmai ismeretet szerezni munkahelyén és ennek megfelelően magasabb munkakört betölteni.
Édesapja a reaktor osztályon dolgozik már három évtizede, így
neki sem volt nehéz beilleszkednie. Édesanyja óvónő.
Barátnőjével él együtt. Szabadidejét általában vele tölti, de szeretnek társaságba is járni.
GYNYP
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Horváth László
szolgálatvezető

„Sztálinváros”-ban született, 1959-ben.
Szekszárd-Palánkon, a Csapó Dániel
Mezőgazdasági
Szakközépiskolában
gépész szakon érettségizett, 1977-ben.
1981-ben technikus minősítő vizsgát tett, majd a Gödöllői Agráregyetem Piliscsabai Gyakorló Iskolájában szerviz-üzemeltető szaktechnikus képesítést szerzett. 1977-től 1983-ig a Dunaföldvári TSZ szerviz műhelyében dolgozott. Az atomerőműhöz
1983-ban nyert felvételt, a reaktor osztályon primerköri gépészként kezdett. 1986-tól primerköri főgépész, 1989 májusától reaktoroperátorként tevékenykedett. 2008-tól jelenlegi beosztásában
primerköri szolgálatvezető a B műszakban. A reaktorokat és az
azt kiszolgáló rendszereket, berendezéseket üzemeltető személyzet munkájának koordinálása, irányítása és szakmai támogatása
a feladata. Legemlékezetesebb feladataként a négyes blokk 1986
tavaszától 1987 őszéig tartó üzembe helyezési munkáit említi.
Horváth László több alkalommal kapott kiváló üzemeltetői díjat, 2011-ben Céggyűrű elismerésben részesült.
László nős, 4 gyermek édesapja. Felesége is az erőműben, az építészeti osztályon, egyik fia pedig immár 4 éve primerköri gépész
beosztásban dolgozik. Munkaidőn kívül kedvenc időtöltése a foci,
a teke és a családi szőlészet-borászat nyújtotta elfoglaltságok.
KV

Sitkei József
primerköri gépész

Sitkei József 1984. március 7-én Dunaújvárosban született. Madocsai gyermekévek után került Paksra. Biritón
gázvezeték és készülék szerelőként végzett. Első munkahelye a Csőszer Paks Kft. volt, ahol 4 évet dolgozott, mellette pedig esti tagozaton érettségi bizonyítványt szerzett. A technikusi végzettség megszerzésével tudatosan készült
arra, hogy egykor majd felvételt nyerhessen az atomerőműbe.
2006 novemberében az Atomix Kft.-hez került, betanuló primerköri gépészként. A betanulási hónapokat, valamint a sikeres
tanfolyami vizsgáit követően átvették az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. állományába, ahol 2008 július havától a jelenlegi munkakörében dolgozik. Fontos számára, hogy folyamatosan képezze magát,
így időközben az atomerőművi reaktoroperátor szakmai képzettséget is megszerezte. Tevékenységi körébe a primerköri berendezések üzemeltetése tartozik, többek között a fővízköri berendezésekhez, szűrőkhöz kapcsolódó feladatok ellátása. Munkaköréhez
csak részben kapcsolódó munkákban is szívesen részt vesz, ilyen
például a primerköri berendezések nyomáspróbája. Meggyőződése, hogy egy igazán jó gépész a munkáját nagy odafigyeléssel végzi,
testközelből figyeli a berendezések működését, „rezdülését”, folyamatosan helyszíni tapasztalatokat gyűjt. A műszakos életrendhez
igazodva éli mindennapjait, bár a rövid váltásokat (délutános műszak után, közvetlenül a délelőttös munkakezdést) nem kedveli.
Menyasszonyával két éve élnek Pakson. Szabadidejét a horgászatnak és a gokartozásnak szenteli. Kiváló alkalom, hogy hobbija
révén közösen kikapcsolódhasson barátaival, kollégáival. Rossz
idő esetén pedig szívesen néz sci-fi sorozatokat.
BR

Fikó Dezső Attila
KÜV operátor

Komlón, az akkor még
nagy
bányászvárosban
született 1965-ben. Az általános iskolát követően
tanulmányait 1980-tól 1983-ig a lengyeli Apponyi
Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskolában folytatta, növénytermesztő gépészként végzett. 1997-től munka mellett a
paksi Vak Bottyán Gimnázium levelező tagozatára
járt, ahol 2000-ben leérettségizett. 1983-tól 1986-ig
a Paksi Atomerőműben a GY. G. V. Beruházási vállalatnál kezdett géplakatosként. Akkor kezdődtek
a 2. blokk meleg járatásának előkészületei, illetve
maga a meleg járatás. 1985-ben részt vett a 3. blokkon, a bokszban levő berendezések (FKSZ-ek, gőzfejlesztők stb.) szerelésében, illetve a 4. blokk reaktortartályának beemelési munkálataiban, ami nagy
élményt jelentett számára. Ez idő alatt majdnem
minden primer berendezést látott, szerelt, csiszolt,
tisztított belülről. 1986-tól 1988-ig sorkatonai szolgálatát töltötte Bölcskén, ezt követően a Budapesti Tejipari Vállalatnál berendezés karbantartóként
dolgozott három évig. 1991. február elsején nyert
felvételt az atomerőmű reaktor osztályára mint primerköri gépész. 17 évig az F műszakban dolgozott.

2008 májusában a kettes kiépítés közös üzemi vezénylőbe (KÜV) került, mint KÜV operátor, ahol
jelenleg is dolgozik. Feladatai többek között a hármas és a 4. blokk közös berendezéseinek (a boksz
vákuum, a víz-, gáz tisztítók, ill. a városi fűtés)
üzemeltetése, ellenőrzése. Attila szerint a megfelelő tudás, odafigyelés, koncentráció és persze a jó
munkakapcsolat a kollegákkal elengedhetetlen. Elmondta, az átrakások során mindig történik valami
emlékezetes, mert mindig van valami nagyobb volumenű feladat, ami megmarad az emberben.
Szabadidejében kedvenc időtöltése a motorozás,
a motorok szerelése, elmondása szerint, ami benzinfüstös, berreg, robog, száguld, az érdekli: „Hála
isten’, a kedves feleségem is meg van fertőzve a motorozás szenvedélyével, így ha van egy kis szabad
időnk, ami nagyon kevés, akkor felülünk a motorokra és magunk mögött hagyva mindent, húzzuk
a gázt.” Hozzátette, feleségével, Andreával tizenhét
éve élnek boldog házasságban. Két lányuk, Alexa és
Diána, 13 és 16 évesek. Mindkét gyermek jeles tanuló, „nem az apjukra ütöttek”, nagyon büszkék rájuk:
„Sok feladatot, odafigyelés igényelnek, de megéri,
mert a mosolyuknál és elismerésüknél nincs szebb,
jobb érzés.”KV

Raffay Roland
primerköri főgépész

Várpalotán született 1975ben. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, az
505-ös Szakmunkásképző
Iskolában végezte. 1992-ben könnyűszerkezet-lakatos képesítést szerzett, majd pár évvel később,
szintén Szekszárdon, munka mellett, levelező tagozaton leérettségizett. 1995-97-ig biztonsági őrként
dolgozott több szekszárdi telephelyen. Erőműves
pályafutása több fejezetre osztható, mivel három
területen is dolgozott. 1992-től 1995-ig a Neutron
Kft.-nél karbantartó lakatosként kezdett, ez idő
alatt az 1 éves, kötelező sorkatonai szolgálatnak is
eleget tett. 1997-ben újra az erőmű területére került, ekkor az Atomix Kft.-nél vagyonőrként vállalt

munkát. 2001-ben került jelenlegi munkahelyére, a
reaktor osztályra. Itt 2002-ben primerköri gépész,
2007-ben pedig primerköri főgépész vizsgát tett. Jelenleg is ebben a munkakörben tevékenykedik. Itt,
a primerköri technológiai rendszerek kezelése és a
velük kapcsolatos munkavégzések koordinálása a
feladata, amelyet három műszakban végez. 1998ban megnősült, két gyermekük, Dávid és Bence, 13
és 7 évesek. 2001 óta élnek Pakson. Szabadidős tevékenységei közé tartozik a családdal közösen végzett kerékpározás, strandolás, nagyobbik fiával a
horgászás, illetve a néhány éve hobbiként indult, de
most már életformává vált rendszeres futás, amelyben idén már három versenyen is kipróbálja magát.
KV

Makai János Csaba
reaktoroperátor

Makai János Csaba 1967.
november 6-án Debrecenben született. Atomerőműves kapcsolata szülei révén
generációs távlatokat ölel fel. Édesapja 120. dolgozóként a visontai erőműből került Paksra 1977ben. Ilyen családi háttérrel szinte egyértelmű volt,
hogy János iskolai tanulmányai az atomerőműhöz
kötődnek. Paksi általános iskolai tanulmányait követően Pécsen, az atomerőművi vegyipari gépész
szakon végzett.
Az atomerőműbe 1986. augusztus 22-án nyert
felvételt, majd megkezdte sok éves betanulását, lépésről lépésre haladt a szakmai ranglétrán. Közben
a kötelező sorkatonai szolgálatnak is eleget tett. A
jelenlegi munkakörében 7 éve dolgozik. Munkáját
hivatásként éli meg, a műszakjában kialakult rendkívül jó kollegiális viszonynak nagyon örül. Elmondása szerint egy olyan csapat kovácsolódott össze,
amely egy speciális szakmai nyelvezetet használva,
igen hatékonyan tud együtt dolgozni. Számára az
atomerőmű nem csupán egy munkahely - érződik
ez minden egyes mondatából, amikor a munkájáról beszél. Természetesen olykor rendkívül komoly
terhelés éri, számos szakmai elvárásnak kell megfelelnie. A műszakos életrendhez sem lehet hozzá-

szokni, csupán elfogadni, de mindezekkel együtt
szívesen gondol vissza azokra az évekre, amikor az
idősebb kollégáktól számtalan dolgot tanulhatott
meg a gyakorlatban, kiegészítve ezzel az elméleti
ismereteit. Talán azért is tud ennyire lelkesen beszélni a munkájáról, mert minden új ismeret (pl.
dozimetriai munka), amit akár csak kiegészítésként részben megismert, úgy érzi, teljesebbé tette
az atomerőműves tudását, s hozzájárult egy komplexebb látásmódhoz. Az üzemeltetési problémák
megoldásában pedig ezek az ismeretek, a sok éves
rutin, nagy segítséget adtak számára.
Életét a családja és a sport terén folytatott aktív
tevékenysége teszi teljessé. NB1-es futball játékvezetőként ténykedéséről számos média tudósított,
így környezetében alig akad valaki, aki ne ismerné.
Jelenleg pedig az NB2-es játékvezetői gárda tevékenységét figyeli ellenőrként. Emellett a 2007-ben
alapított Mezőföldi Ijász Egyesület elnöke, ahol
többek között európai bajnokokat nevelnek, öccse
pedig íjász válogatottként képviselheti hazánkat.
Családjára rendkívül büszke, lánya több nyelvet
beszél, járja a világot, az atomerőműben dolgozó feleségével harmonikus viszonyban él.
BR
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Befejeződött az 4. blokk főjavítása
A 4. blokk idei főjavításáról a karbantartási szervezet részéről Zsoldos Ferenc igazgató, az üzemviteli szervezet részéről
Angyal Ferenc karbantartás vezető adott tájékoztatást az
Atomerőmű újság olvasói számára.

Zsoldos Ferenc,karbantartási igazgató
fotók: Bodajki Ákos

– A 4. blokki főjavításra május 10-én, 23
órakor kezdődött meg a blokk leterhelése. A
főjavításon jelentős mennyiségű munkát hajtottunk végre. A tervezett időtartam 26 nap
volt.
A karbantartási munkák közül a reaktor
szét- és összeszerelése, valamint a zónaátrakás ütemesen megtörtént, az SZBV átvezetések ultrahangos vizsgálata nem tárt
fel indikációt.
Nagy leterhelést jelentett a gőzfejlesztők és hurkok munkáinak végrehajtása. A ciklikus munkák közül kiemelhető a 3.
és 6. hurok, valamint GF szerkezeti vizsgálata. Mindemellett elvégeztük a PRISE peremek párhuzamosság ellenőrzését, összehasonlítva a tavalyi meghúzás utáni eredményekkel. Jelentős
állványozói és szigetelési kapacitásokat kötött le a gőzfejlesztő
munkáinak szakipari előkészítése. Vizsgálatokat végeztünk a
PRISE csonkok tompavarratain, s a szintmérő edények átmeneti varratainak röntgenvizsgálatát is elvégeztük. A talált hibákat,
indikációkat minden esetben javítottuk.
A 3. FKSZ-nél elvégeztük a főosztósík tömítés kiváltását:
a fémtömítést korszerű grafit tömítésre váltottuk ki. Három
FKSZ-nél alakítottuk át a kuplungot a korábbi fogaskerekes
megoldásról lemezesre.
A hermetikus tér izoláló armatúrái közé vizsgálócsonkokat
építettünk be.
A biztonsági rendszerek munkái közül kiemelkedett a
40TJ31W001 ZÜHR hőcserélő szerkezeti vizsgálata és nyomáspróbája. Ezt a feladatot a kollégák jó szervezéssel és folyamatos munkával határidőre végezték el. Jelentős erőforrásokat
kötött le az UA/003 MFT végrehajtása. Határidőre elvégeztük a
40TJ32D001 szivattyú főjavítását is.
A szekunderkörben a 8. turbina kis- és nagynyomású rész
endoszkópozását hajtottuk végre a lapátállapotok ellenőrzésére, felmérésére. Már szinte rutinfeladatként végeztük a kondenzátorok hőátadó csöveinek nagynyomású tisztítását, majd
utána az örvényáramos vizsgálatot.
A 41AT főtranszformátor cseréje az egyik kiemelt munkája
volt a 4. blokki főjavításnak, végrehajtása a tervezett határidőre
befejeződött. Megtörtént a 40EE05 akkumulátor telepek cseréje is.
Az edényes területen a táptartályok közül a 41RD31B001
belső szerkezeti vizsgálatát hajtottuk végre. Jelentős munka
volt a 42RH50,60,81 kisnyomású előmelegítők szerkezeti vizsgálata és nyomáspróbája, valamint a 42RH40, 70 szerkezeti
vizsgálata. A korábbi évekhez hasonlóan itt is sok hegesztéses
javítást kellett végrehajtani a felkészítés során.
A vízműben a 40VE00 vezeték dilatációs hézagainak javítása volt a kiemelt feladat. Az 1. blokki tapasztalatok alapján a

A nyár mindenki számára a legmobilabb időszak, amikor utazásaink során informatikai eszközeinket is
magunkkal visszük többnyire. A biztonságos internetezés szempontjait nem szabad
szem elől téveszteni – korábban többször
írtunk már erről . Most nézzük meg néhány
aktuális vírus jellemzőit a Biztonságportál
vírus adatbázisából, hogy fenyegetéseiket,
lehetséges károkozásaikat megismerjük.
A Dunihi.A féreg kettős céllal terjed
többnyire cserélhető adattárolókon. Egyrészt igyekszik a terjesztői számára hasznos
rendszerinformációkat szerezni, másrészt
megpróbálja kiszolgáltatottá tenni az általa
megfertőzött rendszereket. Az előbbi esetben a PC-re, az operációs rendszerre, illetve a biztonsági alkalmazásokra vonatkozó
adatokat gyűjti össze, illetve tölti fel távoli

munka szervezetten folyt és rendben befejeződött az előírt határidőre. Itt több szervezet összehangolt munkájára volt szükség a feladat végrehajtásához.
Az 1. blokkhoz hasonlóan ellenőrzést végeztünk a TN – UH
csappantyúk beépítési irányának ellenőrzésére. Itt több problémát találtunk, az 1000 mm átmérőjű csappantyúk közül kettőt meg is kellett fordítanunk. Ez a munka rendkívüli terhelést
jelentett a karbantartó és műszaki háttér személyzet számára,
de rendben végrehajtottuk a kényes feladatot. Nagyon nagy
szerepet vállalt e munka elvégzésében az OVIT légtechnikai
csapata, külön köszönet jár érte nekik.
Mindent összevetve a főjavítást a keletkező hibák javítása
mellett 27 nap alatt hajtottuk végre, ami megfelelő eredményként értékelhető. Minden szakterület köszönetet érdemel, hiszen egy ilyen rövid főjavítás egy vágtához hasonlítható. Minden szervezési hiba késedelmet okozhat, a műszaki problémák
megoldása szintén időigényes. Elmondható, hogy a munkában
részt vállaló minden szervezeti egység kiemelkedően teljesített.
Az idei év lehetőséget ad egy hosszabb pihenőre a 2. blokki
főjavítás előtt. Mindenkinek kellemes pihenést kívánok és feltöltődést, a második félidőre!

Angyal Ferenc, karbantartás vezető
– Üzemviteli szempontból a főjavítás
legfontosabb munkái közé tartozik a blokk
leállítása, lehűtése, közben az előírt próbák
és programok előírásoknak megfelelő végrehajtása, lehetőleg a kiadott ütemtervben
megadott idők betartásával. Ez a feladat a 4.
blokkon a tervezett idő előtt lett végrehajtva. A blokk sikeres
leállítását követően a berendezések, technológiai rendszerek
kiadása karbantartásra, a karbantartás feltételeinek biztosítása, a MUT-ok engedélyezése, munkába adása. A munkák kiadása az elvárt ütemben történt. Hasonlóan fontos feladat a
karbantartást követő üzembevétel gépész, villamos és irányítástechnikai feltételeinek a megteremtése. A főjavítás során az
üzembevételekkel nem volt probléma, a javítást követően a lehetőségekhez mérten időben megtörténtek.
Kiemelt feladatok voltak a főjavítás során:
–– a 41SP generátor forgórész kifűzésével járó munkák, ezek
összehangolása a trafócserét és a turbina olajrendszert érintő munkákkal, valamint a gépházban, üzemelő blokkokon
folyó egyéb munkákkal;
–– a biztonsági rendszereken jelentkező nagyszámú csöves, szivattyús armatúrás, készülékes, hajtóműves és irányítástechnikai feladat mellett a dízelgenerátor karbantartása;
–– a gépház 15 méteren végzett állványozást igénylő forrópont
keresési és elhárítási munkák nagy odafigyelést, sok egyeztetést és kompromisszumot követelt az armatúrás munkák
ütemes végezhetősége érdekében;
–– a hermetizáló szerelvények szivárgás ellenőrzéséhez csonkokat kellett beépíteni a technológiai rendszerekbe nagy
számban;

–– az összes gőzfejlesztőn radiográfiás vizsgálatot kellett végezni a szintmérések csővezetékein;
–– nagyszámú primer és szekunderköri csővezeték és berendezés szerkezeti vizsgálata és nyomáspróbája;
Végül, de nem utolsó sorban a reaktor munkái is kiemelten
fontosak, mivel a főjavítások hosszát alapvetően a reaktoron
végzett munkák időszükséglete határozza meg.
A kiemelt feladatok munkái szinte maradéktalanul végre
lettek hajtva, a tervezett terjedelemben és a tervezett időre.
Ennek köszönhetően a főjavítás hossza egy nappal haladta
meg a tervezettet.
Üzemviteli szempontból mindig kiemelt feladat a biztonsági rendszer és a hurokváltások elvégzése: a hozzátartozó munkák elvégzését követően, nagy körültekintést és odafigyelést
igénylő művelet. A főjavítás során ezek mérföldkövek, pontos
végrehajthatóságuk feltétele a főjavítás terv szerinti végrehajtásának. Az utolsó biztonsági rendszer visszavételét kivéve,
ezek a mérföldkövek időben teljesültek. A blokk visszaindítása
és a visszaindítás alatt elvégzendő próbák elvégzése is ütemterv szerint történt.
A kiemelt feladatokon túl számos egyéb technológiai rendszer és berendezés kerül karbantartásra, aminek a feltételeit
biztosítani kell, és be kell illeszteni a kiemelt feladatok közé.
A főjavítás során nem várt problémákkal is szembesültünk:
–– A biztonsági rendszereket érintő 2db nagy átmérőjű armatúra meghibásodás jelentkezett.
–– A meghibásodásokat sikerült ugyan elhárítani, de az egyik
armatúra csak többszöri javítás után lett üzemképes. Ez a
biztonsági rendszer és a blokk visszaindulási próbáinak késését okozta, emiatt a főjavítás hosszabb lett a tervezettnél.
–– A hermetikus tér szellőző rendszerének csappantyúit kellett
tömörzáróvá tenni. Ezt a hibát feszített tempóban, időre sikerült elhárítani, így nem okozott főjavítás hosszabbodást.
–– A primerkör 132 báros tömörségi próbáját meg kellett ismételni, az 1.sz. víztisztítónál tapasztalt armatúra áteresztések
miatt.
Különösen jól sikerültek az említett csappantyúk munkái,
köszönhetően a kiemelt odafigyelésnek és koordinációnak.
Sikeres volt a visszaindulási feladatsor szokásostól eltérő végrehajtása annak érdekében, hogy a csúszás minél kevesebb legyen. A berendezések és a csővezetékek szerkezeti vizsgálatai
és nyomáspróbái is sikeresek voltak.
A feltételek biztosításához nagymértékű és szertágazó állványozási munkára volt szükség, ami időnként nehezítette a
berendezések daruval történő kiszolgálását, megközelítését és
kezelését. Remélem, a még hátra lévő blokkokon ez már nem
jelent ilyen jellegű problémát. A szivárgásellenőrző csonkok
beépítését jobb üzem közbeni felméréssel és tervezéssel lehet
zökkenő mentesebbé tenni.
Köszönet és elismerés minden szakterületnek a kiemelkedő teljesítményért, hiszen az odaadó és felelősséggel végzett
munkának köszönhető, hogy a tervezett 26 napos főjavítást a
menet közben jelentkező számos nagy volumenű munka ellenére 27 nap alatt sikerült elvégezni.PZ

A legújabb vírusokról

szerverekre. Az adatlopás mellett egy hátsó
kaput létesít a számítógépeken, és azokon
végrehajtja a terjesztői által kiadott parancsokat, amelyhez az utasításokat egy távoli
kiszolgálóról tölti le.
A Beutanni.A féreg a nagyon agres�szív módon terjedő kategóriába tartozik.
A fertőzött számítógépeken feltérképezi az
összes Word dokumentumot, melyek fájlnevének felhasználásával saját, kártékony állományokat generál. Ezzel a trükkel próbálja
megtéveszteni a felhasználókat, és rávenni
őket arra, hogy az eredeti dokumentumok
helyett a fertőzött állományokat nyissák
meg. Mindezek mellett a féreg az érintett
számítógépeken lévő HTM és HTML fájlokhoz is hozzáfűzi a saját, nemkívánatos
kódját. A féreg a helyi, a cserélhető és a hálózati meghajtókra is felmásolja a saját kódját,

valamint a Windows automatikus elindítás
funkcióját is igyekszik kihasználni. Ezeken
túl megváltoztatja a Windows egyes fájlkezelési beállításait és elérhetetlenné tesz számos alkalmazást.
A Mojap trójai adatokat lop a számítógépekről, méghozzá olyan módon, hogy a
nemkívánatos tevékenységét minél nehezebb legyen felismerni. A trójai első variánsának két célja van. Az egyik, hogy szabad
hozzáférést biztosítson a terjesztői számára a megfertőzött rendszerekhez egy hátsó
kapu nyitásával, amelyen keresztül fogadni
tudja a parancsokat. A másik pedig, hogy
adatokat szivárogtasson ki az operációs
rendszerrel, illetve a hardverkonfigurációval
kapcsolatban.
A fenti példákból is látható, hogy rengeteg vírus célja adataink megszerzése. Ez

ellen legegyszerűbben adathordozóink, notebook-unk titkosításával tudunk védekezni
– azon alapvető követelmények teljesítésén
túl, hogy megfelelő vírusirtóval rendelkezünk, igyekszünk internetezés során biztonságos oldalakat látogatni, és szoftvereink is
legálisak.
Munkahelyi notebookok használatánál az Információbiztonsági Szabályzatunk
4.1.2.2. pontja előírja: „Azon munkavállalók, akik bel- és külföldi kiküldetésre utaznak, az utazás előtt kötelesek a notebookjuk titkosítását elvégeztetni. A titkosítást
az Informatikai Csoportnál kell igényelni
a „IIT001_NY09_V01 Igénylőlap hardver,
szoftver eszköz biztosításához” változás kérelmi igénylőlap kitöltésével. A titkosítást az
IT szolgáltató végzi el, a felhasználó közreműködésével.”SJ
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fotók: Bodajki Ákos, Tóth András

Villamos Nap – 2013
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10-40TN02-UH03 rendszerek
biztonságnövelő átalakítása

Műszaki Alkotói Pályázat – 2012

Cziráki László
A TN rendszerek elszívást biztosítanak a hermetikus térből,
hogy ott mindig depresszió legyen és ellenőrzött módon szűrőkön, a szellőző kéményen keresztül juttatják vissza a környezetbe. Az UH rendszerek a friss levegővel látják el a hermetikus
teret, hogy az munkavégzésre alkalmas legyen. A hermetikus
tér depressziója azért nagyon fontos, mert sem normál üzemben, sem üzemzavar esetén nem juthat a környezetbe radioaktív anyag, mivel a beépített szűrők leválasztják azt.
A depressziót a két rendszer eltérő légmennyiség szállításával érik el (a MÜSZ-ben előírt 1,5 mbar), melyet a TN rendszer
nyomóágába beépített tolólapos szabályzója állít be – ez tulajdonképpen egy fojtás a rendszerben. Ha a depresszió nem
tartható le kell állítani a reaktort.
Mind az elszívó, mind a befúvó rendszerben három egymással teljesen megegyező, egymástól független berendezés
látja el a feladatot, ezeknek a villamos betáplálása is független
biztonsági rendszer. a kockázatot az jelenti, hogy az elszívás
közös ágába épített tolólapos szabályzó a blokkindulás óta
működik, általában 80-90% nyitott állapotban. Ha időjárási
körülmények úgy hoznák, hogy jobban zárni kell a tolólapot,
megszorulhat. Mivel egyedi darab, tartalék alkatrész nem áll
rendelkezésre.
Szerencsére a légmennyiség szabályozásnak más lehetőségei is vannak, például a fordulatszabályozás, az előperdület
változtatás. Legegyszerűbb fordulatszabályozás, mely a kereskedelemben kapható elektronikus eszközökkel megvalósítható. Az elszívó ventillátorok a primer körbe telepítettek, míg a
befúvók, a szekunder körből könnyebben hozzáférhetők.

fotók: Gyulai János

Cziráki László, közös üzemi operátor
– Szekszárdon születtem 1960. július 2-án.
Kitanultam a szerszámkészítő szakmát, majd levelezőn leérettségiztem Pécsett a Zippernowsky-ban, így gépész technikus lettem. Első munkahelyem Szekszárdon az MMG műszergyárban
volt. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1985. január 3-án vettek fel,
közös üzemi operátornak. Az üzemviteli főosztályon dolgozom,
F műszakos vagyok. Házasságban élek, két fiam van. Hobbim a
vitorlázás.

Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) a szakemberek körében elsősorban a partneri vizsgálatairól
ismert, amelyek lehetőséget biztosítanak
a tagerőműveknek arra, hogy a saját tevékenységüket összehasonlítsák a nemzetközi tapasztalatokkal, a kiválóságot jelentő jó
gyakorlattal. Nem csoda tehát, hogy – főleg
azokban a kollégákban, akik a vizsgálatokra
való felkészülésben, majd a javító intézkedések végrehajtásában részt vesznek – egyfajta
revizori kép vált általánossá a WANO munkájával kapcsolatban.
Többek között ennek a
képnek a megváltoztatásáról, illetve az ezzel
összefüggő kezdeményezésekről nyilatkozott szerkesztőségünknek Lakatos Gábor, a
szervezet helyi képviselője.
–– Miből fakad a változtatás szándéka?
–– A fukushimai baleset után a WANO újraértékelte a működését, s intézkedéseket hozott
a küldetésének hatékonyabb megvalósítása
érdekében. Ebbe a hatékonyságnövelési törekvésbe illeszkedik egyebek mellett a folyamatos
támogatói szerep erősítése az ellenőrzői jelleggel szemben, ami végső soron a WANO imázsa
megváltoztatásának szándékát is magába foglalja.
–– Hogyan függ ez össze az újonnan létrehozott, „a WANO helyi képviselője” pozícióval,
amelyet a Paksi Atomerőműben te töltesz be?
–– A WANO a küldetésének hatékonyabbá
tételét többek között egy képviselői rendszer
létrehozására alapozza. Ennek értelmében

Dicséretes pályázatok
A környezeténél nagyságrendileg
magasabb sugárzási térre figyelmeztető
mobil elektronikus eszköz
Mácsai Zoltán
Az atomerőmű sugárveszélyes munkahely. A dolgozók, a
kapott dózisra és a sugárszint emelkedésére, hangjelzéssel
figyelmeztető dózismérőt viselnek, ám mégis adódhatnak
olyan munkakörülmények, amikor munkazaj elnyomja a jelzőhangot.
A főjavítások alkalmával, olyan külső cégek alkalmazottai
is megfordulnak a primerkörben, akiknek szokatlan a sugárveszélyes munkakörnyezet, és helyismerettel sem rendelkeznek. Egy helyi sugárveszélyre figyelmeztető tábla, gyengén megvilágított környezetben elkerülheti a munkavégzők
figyelmét, ami indokolatlan dózisterhelést eredményezhet.
Ilyen esetek elkerülésére terveztem megépíteni egy olyan
mobil eszközt, amit a kiemelten sugárveszélyes helyeken lehetne elhelyezni. A tervek készen vannak, a prototípust még
az idei évben saját kezűleg fogom elkészíteni. A mozgásérzékelővel ellátott hordozható eszköz, erős fény, valamint
intenzív hangjelzéssel figyelmeztet minden dolgozót a helyi
veszélyre, aki a fokozott sugárveszélyt rejtő területen kíván
áthaladni.
Mácsai Zoltán, szolgálatvezető
– Bonyhádon születtem 1959-ben. Baján
végeztem vízügyi technikusként, majd a Baranya megyei Vízmű Vállalatnál tervezőként
dolgoztam. Az atomerőműhöz 1982-ben katonaként kerültem. Század-technikusi beosztásomból törzsőrmesterként szereltem le 1984-ben. Ekkor
nyertem felvételt az akkori sugárvédelmi osztályra, dozimetrikusi beosztásba. A dozimetriai szolgálat F műszakjában 16
éve vagyok szolgálatvezető.
Családommal Pakson élek. Két nagyfiam már az erőműben dolgozik: Zoltán villamosmérnökként, Tamás irányítástechnikai műszerészként. Szabadidőmben szívesen zenélek
barátaim és jómagam szórakoztatására.

A karbantartás műszaki
dokumentálásának modernizálása
Haaz János
A mai világban már minden gyártási, javítási dokumentáció
elkészítéséhez valamilyen programot használnak. Ezek között
vannak könnyebben kezelhetők és rendszerbe illeszthetők
egyaránt. Nagy segítség, ha nyilvántartja a rendszer a módosításokat, így mindig aktuális tervek alapján lehet dolgozni.
A csőtartóknak nincs olyan kidolgozott azonosítója, mint
a berendezéseknek, pl. tartályok, szivattyúk, tolózárak – ezért
nehezebb is azonosítani egyedileg.
Tavaly kezdték el használni az AVEVA NET rendszert, mely
a beszkennelt csővezeték és csőtartó rajzokat tárolja, így nem
kell mindegyikért a dokumentum tárba kutatni. Sajnos a beszkennelt rajzok, izometriák nem pontosak, mert nem korrigálták azokat a megvalósulás alapján, így azt utólagosan kell
elvégezni az áttervezés, gyártás előtt.
Az egész erőművet CAD programmal újra rajzolni, tervezni lehetetlenül nagy feladat lenne, ezért csak egy adott csőátmérőig, bizonyos létszükségletű rendszerekre történt meg.
Sok esetben a rendszerkövetés helyett kapcsolódó rajzszámok
alapján kell keresni, ami rendkívül nehézkes.
Ennek feloldására ajánlja a szerző a SOLIDWORKS eDrawing
és a DWG editor programokat.
Haaz János, berendezésmérnök
– Dunaújvárosban születtem 1975. március
28-án. Szekszárdon végeztem 1992-ben, mint
géplakatos. Munka mellett végeztem el a középiskolát. A Dunaújvárosi Főiskolán 2011. januárban
záróvizsgáztam, mint gépészmérnök. Az erőműben 1993-óta dolgozom, 2001-ig több kisebb
kft-nél, hét évig az FKO-n szivattyú karbantartó lakatos voltam,
majd 2008-ban kerültem át az akkori GKTO, jelenleg GMO csővezeték és csőtartó csoportba, mint berendezés felelős. Feleségem
közgazdász, a Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Irodáján dolgozik. Két gyerekünk van, Gergő 7 éves, Hanna 5 éves. Mindketten
óvodások. Szabadidőmet a családommal töltöm.gyulai

A folyamatos támogatói szerep erősítése
minden tagerőműbe egy folyamatosan jelenlevő képviselőt akkreditál, akinek a támogatás a
fő feladata. Ez a folyamatos jelenlét és támogatás a súlyponti eleme a WANO megújulásának.
Több egyéb intézkedés is született – mint például a rövidebb vizsgálati ciklusok, az elő- és
utóvizsgálat bevezetése, a gyakoribb szakmai
szemináriumok és információcserék –, az alapvető nóvum mégis az, hogy a WANO már nem
csupán megjelenik időközönként és vizsgál,
hanem mintegy bekapcsolódik a tagerőművek
mindennapjaiba.
–– Melyek a konkrét feladataid a Paksi
Atomerőműbe kinevezett hely képviselőként?
–– A feladataimat egy, az atomerőmű és a
WANO moszkvai központja között létrejött
megállapodás rögzíti, amely tulajdonképpen az
előzőekben felvázolt szorosabb együttműködést
önti hivatalos formába. A munkám számos területet ölel fel. Elsőként említhetem a WANO által
biztosított támogatási szint kategorizálását, ami
tulajdonképpen annak meghatározása, hogy az
adott erőmű – esetemben a paksi – milyen mértékű WANO támogatást igényel. Ennek öt alapvető szempontja van, úgymint a WANO-programokban való részvétel aktivitása az atomerőmű
oldaláról, a bekövetkezett üzemi események
értékelése, a biztonsági mutatók által jelzett
állapotok, tendenciák, a partneri vizsgálatok
eredményei, valamint a WANO által észrevételezett problémákhoz kapcsolódó javítóintézkedések végrehajtása. Ugyancsak a feladataim
közé tartozik a különböző WANO-programok

előkészítése, szervezése, a legjobb nemzetközi
gyakorlatok közvetítése, átvételük elősegítése, a
WANO által készített és publikált szakmai ajánlások propagálása a különböző szakterületeken,
és a biztonsággal kapcsolatos erőművi tevékenységek monitorozása a WANO partneri vizsgálatok követelményei alapján. Ez utóbbi kapcsán
külön is kiemelném a folyamatos, támogató
jelenlét szerepét, hiszen míg az eddigiekben az
volt jellemző, hogy WANO bizonyos időközönként megjelent és vizsgált, ennek megfelelően a
vizsgált jellemzők tekintetében az ún. fűrészfog
effektus érvényesült (a vizsgálat előtt felszökik a
minőség, és a következő vizsgálatig esik), addig
az újítások eredményeként most már folyamatosan jelen van, és segít a „fűrészfog kiegyenesítésében”, azaz a minőség minél magasabb szinten
tartásában.
–– Milyen támogatást kapsz a feladataid végzéséhez az atomerőmű vezetőségétől, illetve milyen fórumokon valósul meg a munkáddal járó
kapcsolattartás, információcsere?
–– A vezetőség biztosítja számomra a műszaki információk megismerését, ami például
a különböző értekezleteken való részvétel lehetőségét jelenti. Ezen túlmenően szervezetten és
rendszeresen konzultálok az erőmű vezetésével, így a biztonsági igazgatóval hetente, a vezérigazgatóval havonta, a különböző szakterületi igazgatókkal pedig negyedévente.
–– Bevonnak-e adott esetben például a biztonságot is érintő operatív döntések meghozásába?

–– Tanácsot kérhetnek tőlem, de a döntés
meghozását és az ezzel járó felelősséget nem
oszthatják meg az illetékes vezetők. A WANO
által megvalósuló támogatás nem annyira operatív, mint inkább stratégiai szintű, az eseményeket követő és feldolgozó, a hibák megismétlődését megelőző jellegű.
–– Milyen konkrét területeken kérték már a
támogatásodat?
–– Bevontak például a biztonsági kultúra
kampányhónap tartalmának kialakításába és
az ún. kisjelentőségű események monitorozásának bevezetésébe. Ezen kívül számos egyedi
megkeresés is történt már, például a késésben
levő munkautasítások kezelésére, vagy a berendezések karbantartásról történő visszavételi próbáinak szervezésére vonatkozó külföldi
gyakorlattal kapcsolatban. Különösen jók a tapasztalataim a benchmarking, a szakmai műhelyek, szemináriumok szervezése terén.
–– Az általad betöltött helyi képviselőség az
eddigi jó tapasztalatok mellett is újszerű, ebből
fakadóan minden bizonnyal még formálódó
szerepkör. Mit ajánlanál a kollégák figyelmébe
az Atomerőmű újságon keresztül annak érdekében, hogy minél hasznosabbá váljon a munkád,
s valóban másképp gondolkodjunk a WANO-ról?
–– Szeretném, ha bátran megkeresnének
azokkal a problémákkal, témákkal a szervezeti egységek vezetői – de természetesen minden
kollégának rendelkezésére állok –, amelyekben
a WANO által működtetett programok, vagy
akár az általam kiépített nemzetközi kapcsolatok segíteni tudnak.

Prancz Zoltán
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A Paksi Atomerőművel új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat 2013.
június 5-én köszöntötte a részvénytársaság vezetése.

Az ünnepségnek az irodaépület földszinti
tanácsterme adott otthont. A vezérigazgató távollétében Bognár Péter humán
igazgató köszöntötte az új kollégákat. Bevezető szavaiban elmondta, hogy cégünknél 2006-ban került bevezetésre az új belépők ünnepélyes keretek között történő
köszöntése, és ez alkalommal a 2013. január 1. és április 30. között belépett munkavállalók köszöntése történik.
A humán igazgató tájékoztatta a meghívottakat, hogy Hamvas István vezérigazgató úr az MVM Paks II. igazgatósági
ülése miatt nem tud részt venni a programon. A Paks II. tevékenysége lassan beindul, és várhatóan az új belépő munkatársak közül sokan majdan az MVM Paks
II.-ben folytatják pályafutásukat. Örömteli az is, hogy az 1-es blokk tavaly kapott

Új belépők köszöntése

engedélyt a húsz éves üzemidő hosszabbításra, és mindez olyan jövőképet nyújt
a fiatal munkavállalók számára, amely
hosszú időre biztosítja az atomenergia
területén történő foglalkoztatásukat. Kifejtette, hogy a jelenlévők egy sikeres cég
életéhez csatlakozhattak, hiszen a Paksi
Atomerőmű és az MVM csoport az elmúlt
évben fennállása óta a legsikeresebb esztendejét zárta. Reményét fejezte ki, hogy
az új belépő munkatársak színvonalas
munkavégzésükkel, szorgalmukkal hozzá tudnak járulni a további sikerek eléréséhez.
Az új belépők a szakterületi igazgatóktól átvették az ezüstözött emlékérmet,
amelynek egyik oldalán az erőmű látképe, másik oldalán a munkavállaló neve és
belépésének időpontja szerepel.

Az emlékérmek átvételét követően a
PADOSZ képviseletében Bocsor István elnökhelyettes köszöntötte a résztvevőket.
Elmondta, a szakszervezetek számítanak
arra, hogy az új belépők közül is sokan
csatlakoznak a szakszervezeti tagsághoz,
hiszen a cégvezetés a szakszervezetek véleményének megkérdezése és konstruktív együttműködése mellett hozza meg a
munkavállalókat érintő, mindennapjaikat meghatározó döntéseket. Néber Tibor
az ADÉSZ nevében hívta fel a munkavállalók figyelmét a szakszervezetekhez történő csatlakozás fontosságára.
Új belépő kollégáink:
A vezérigazgató közvetlen szervezeteiben: Dächert Henriett utaztatási
előadó, Szabó Szilvia önálló tájékoztatási

Fiataljaink

fotó: Bodajki Ákos

Soponyai Mihály
balesetelhárítási
szervező-tervezőt

Faddon született 1983-ban,
az általános iskolát is ott
végezte, majd Paksra jelentkezett az Energetikai
Szakképzési Intézetbe, ahol nukleáris energiaipari környezetvédelmi technikusi szakon végzett 2002-ben. A
technikusi oklevél megszerzése után Budapestre járt a
Szent István Egyetem tűz- és katasztrófavédelmi szakára, majd a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán szerzett közgazdász diplomát 2007-ben.
A Paksi Atomerőműbe 2007. május 1-jével került, az
Atomix Kft. alkalmazásában a biztonsági igazgatóság
ipari biztonsági főosztályára, mint biztonsági főelőadó.
Feladatai közé tartozott a balesetelhárítási osztállyal,
környezetvédelmi osztállyal, munka- és tűzvédelmi
osztállyal és a rendészeti osztállyal való kapcsolattartás, a főosztály és az osztályok közötti feladatok koordinálása. Az erőmű környezete nem volt idegen számára,
hiszen a négy középiskolai év alatt nyaranta három hetet, a technikusi időszakban havonta több napot töltött
az atomerőműben gyakorlaton. A főosztály megszűnését követően, 2010. január 1-jétől atomixesként a balesetelhárítási osztály dolgozója, majd az idei év február
25-ével nyert felvételt a részvénytársasághoz. Munkaköri megnevezése balesetelhárítási szervező-tervező.
Az osztályon a kollégák, mint régi ismerőst fogadták,
mivel évek óta napi munkakapcsolatban álltak vele.
Feladatköre összetett; hozzá tartozik a balesetelhárítási műszerek működőképességének ellenőrzése, tesztelése, kalibrálásra való előkészítése, SEVESO ügyintézés,
az eljárásrendek, szabályozások szerkesztése, teljesítésigazolások elkészítése, illetve ügyeleti feladatok ellátása. Ezen túl jellemző, hogy katasztrófahelyzet esetén a szervezet munkatársai részt vesznek az elhárítási,

helyreállítási munkálatokban, így például voltak Devecseren a vörösiszap pusztításakor, vagy Komlóskára vittek segélycsomagokat.
Több olyan képesítést is szerzett, amelyre alapvetően érdeklődése miatt jelentkezett, de ha szükséges,
akkor a megszerzett ismereteket munkája során is
hasznosítani tudja. Így rendelkezik búvárvizsgával, alpintechnika vizsgával, elsősegélynyújtó vizsgával, illetve vízi-mentő végzettséggel. Ez utóbbival összefüggésben megtudtam, hogy Mihályt 2007-ben életmentő
emlékéremmel tüntették ki, amelyet a Fadd-Dombori
holtágban fürdőző fiatalember kimentéséért kapott. A
tanulásról azt vallja, hogy soha nem szabad abbahagyni, ő komolyan veszi az egész életen át tartó tanulás
elvét. Jelenleg nyelvtudását gyarapítja angol nyelvből,
illetve szakmai téren is szeretné tovább képezni magát.
Faddon él barátnőjével, aki Szekszárdon dolgozik
a Tolna Megyei Kormányhivatal pénzügyi főosztályán.
Jelenleg még a szülőknél laknak, de tervezik, hogy a
közeljövőben saját otthon teremtenek. Mihály szülei
Faddon laknak, ők nyugdíjas pedagógusok. Egy nővére
van, aki Pakson él.
Nagy szenvedélye a motorázás, illetve – ahogy
mondta – minden, ami brümmög. Egy nagy álma van,
az ultrakönnyű pilóta jogosítvány megszerzése. Több
alkalommal volt lehetősége helikopterrel, illetve különböző repülőgépekkel kipróbálni a repülés élményét, és
annyira megkedvelte a légi világot, hogy a pilóta jogosítványt a közeljövőben szeretné megszerezni. Emellett hobbija a sport, ezen belül 12 éve testépítéssel foglalkozik, rendszeresen jár edzeni, továbbá sok időt tölt
a defendo önvédelmi rendszerrel is, amelyből sikerült a
Hard Target és a Combat Tech1 vizsgát megszereznie.
Mihály érdeklődése igen széleskörű, legutóbb a műanyaghegesztés tudományát tanulta meg autodidakta
módon. Megszerzett ismereteit saját maga és barátai
örömére hasznosítja.

Lászlóné Németh Ilona

Szakmák az atomerőműben
Az üzemfenntartási főosztály biztonsági
rendszerek osztályán, a hagyományos méréstechnikai csoport tevékenységéről Fekete
Zoltán műszerésszel beszélgettem.
Fekete Zoltán 1962-ben született Szekszárdon.
Középiskolai tanulmányait a szekszárdi Rózsa
Ferenc Műszaki Szakközépiskolában finommechanikai műszerész szakon végezte, 1980-tól.
Az ezt követő két év alatt rádió-televízió műszerész képesítést, majd technikusi minősítést
szerzett. Az erőműbe 1982-ben jelentkezett, nyolc hónapig egy külsős
vállalat munkavállalójaként dolgozott. 1983 júniusától felvételt nyert az
atomerőmű mennyiség és szintmérő csoportjához. A csoportot a későbbiekben összevonták az ugyanazon művezetésen belül lévő nyomásmérő
csoporttal, ezért ezt követően hagyományos méréstechnikai csoport lett
az elnevezése.
A csoport fő tevékenysége a primer- és szekunderkörben egyaránt
megtalálható nyomás-, szint- és mennyiségmérések mérőköreinek javítása, karbantartása. Ez a hidraulikus rendszerektől, távadóktól, szondáktól kezdve a reléterekben, illetve a vezénylőkben található jelváltókig,
megjelenítőkig, határértékképzőkig számos területre kiterjedő feladatot
jelent. Elmondása szerint az elmúlt évek alatt a legemlékezetesebb feladat a négy blokk üzembe helyezésének időszaka volt, ezek rengeteg
munkával és felelősséggel járó évek voltak. A blokkok üzembe helyezése óta eltelt 30 év alatt a régi orosz eszközpark (komplett rendszerektől
a szelepekig) sok helyen kiváltásra, modernizálásra került. Bár nevében
még mindig „hagyományos” méréstechnikáról beszélünk, valójában nagyon sok új, modern, különböző méréstechnikai elven működő berendezés (pl. ultrahangos mérőfejek, radarok) ellenőrzése, karbantartása is a
csoport tevékenységéhez tartozik. Ezek a többnyire PC-ről programozható készülékek bizonyos mértékű informatikai ismereteket is igényelnek,
műszaki sajátosságaiknak, karbantartási jellemzőiknek megismerése
rengeteg tanulással, állandó tapasztalatszerzéssel, új kihívásokkal járó
feladatot jelent. Zoltán elmondása szerint a napi feladataik mellett a főjavítások ideje alatt végzett tevékenység a terület nagysága miatt jelentős
többletmunkával jár, de a jó kollektíva miatt ez nem jelent problémát a
csoport számára.
Zoltán családjával, élettársával és húsz éves egyetemista lányával
Nagydorogon él. Szabadidejében kedvenc elfoglaltságának, a horgászatnak hódol.
KV

fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk

munkatárs, Simon Zoltán önálló tájékoztatási munkatárs.
Az üzemviteli igazgatóságon:
Cziczer Viktor turbinagépész, Csöndes
Dániel turbinagépész, Defend Szabolcs
primerköri gépész, Eck András József
turbinagépész, Fábián Sándor ügyeletes műszerész, Géczi Sándor primerköri
gépész, Kiss Zoltán primerköri gépész,
Kovács Dénes Zoltán
primerköri
gépész, Kovács Gábor ügyeletes műszerész, Kovács Zalán Mihály turbinagépész,
Magyar Tamás turbinagépész, Matéz Mihály turbinagépész, Pacher István turbinagépész, Puch Ignác primerköri gépész,
Szabó Péter turbinagépész, Szuhanek Dávid primerköri gépész, Tóth Tamás elektrikus, Varga István primerköri gépész.
A műszaki igazgatóságon:
Nyitrai Szabolcs berendezés mérnök, Sólya Levente István berendezés mérnök.
A karbantartási igazgatóságon:
Tolnai József technológus.
A biztonsági igazgatóságon:
Soponyai Mihály balesetelhárítási szervező-tervező.
A gazdasági igazgatóságon:
Galó Éva koordinátor, Hum Zoltán logisztikai előadó, Kákonyi Ibolya logisztikai előadó, Mangáné Lukács Judit csoportvezető, Nagy Máté gazdasági elemző,
Rábel Gábor szerződéskötő.
A humán igazgatóságon:
Noszek Ildikó oktatásszervező.LILI
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M É S Z

20 éves a MÉSZ

A Műszakos Dolgozók
Érdekvédelmi
Szervezete (MÉSZ) június
1-jén családi programmal ünnepelte
megalakulásuknak 20. évfordulóját.
Berkes Sándor, a MÉSZ elnöke beszédében ismertette a MÉSZ 20 évének rövid történetét. 1993. július 30-án alakuló
üléssel létrehozták a Műszakos Dolgozók
Érdekvédelmi Szervezetét. Az alakuló ülésen elfogadásra került a MÉSZ Alapszabálya, és megválasztották a tisztségviselőket.
A szervezet hivatalos Bírósági bejegyzése
1993. október 12. született meg. Az alapító tagok nevei: Keszegh Lászlóné, Kapocs
György, Kovács György, Lengyel István,
Szűcs Imre, Cserny Ferenc, Széll János,
Tőke János, Pintye Gyula, Bayer Ottó, Seres Ottó, Somogyi Győző, Tamás Erzsébet.
A MÉSZ alapításának célja az volt,
hogy a folyamatosan és időszakos jelleggel váltóműszakban dolgozók számára
egy markáns, a speciális érdekeket hangsúlyozottabban érvényesíteni szándékozó
érdekvédelemre adjanak lehetőséget. Úgy
érezték, hogy a részvénytársaságnál dolgozók műszakba járó kisebbsége különböző
okok miatt addig nem tudta kinyilvánítani, és az objektív lehetőségekhez mérten érvényesíteni érdekeit. Természetesen
érdekképviseleti munkájuk során, a dolgozói szolidaritást szem előtt tartva nem
szándékoztak a szervezetükhöz nem tartozó munkavállalók érdekeit sérteni. Céljuk
az egészséges, harcos kompromisszumok
útján történő érdekérvényesítés volt.
A MÉSZ célja ma: a Munka törvénykönyvében, a részvénytársasági, az ágazati, és cégcsoportos Kollektív Szerződésekben és egyéb megállapodásokban
biztosított munkavállalói érdekek védelme, a szociális körülmények lehető legmagasabb szintű biztosítása, együttműködve
a munkáltatóval, az atomerőműben működő szakszervezetekkel és egyéb szakszervezeti szövetségekkel. A MÉSZ tisztában van azzal, hogy tagjai és támogatói
az atomerőmű biztonságos üzemeltetése
szempontjából az emberi tényező vonatkozásában meghatározó jelentőséggel bírnak. Ennek tudatában támogat minden, a
biztonságos üzemeltetést segítő szervezeti,
műszaki, oktatási, dokumentáció-módosítással kapcsolatos stb. intézkedést, tekintet
nélkül arra, hogy a kezdeményezés a munkáltató, a hatóság, vagy tagjainak köréből
származik.
Pa k si Atomerőmű Z r t .

Elnöki funkciót a következő személyek
láttak el: Kapocs György ügyeletes mérnök, Haholt Miklós dozimetriai szolgálatvezető, Vámosi Albert villamos művezető,
Berkes Sándor turbinafőgépész.
Alelnökök voltak: Cserny Ferenc, Tőke
János, Taba Benő, Lengyel József.
Fontosabb események a MÉSZ eddigi életében: Létrehozták a Műszakosokért
Alapítványt, bevezetésre került a szakértői
munka, alapítói voltak egy cégcsoportos
szakszervezeti szövetségnek, 2007- óta
részt vesznek a felügyelő bizottság munkájában, az Üzemi Tanács munkájában már
5 fővel vesznek részt. Főszereplői voltak a
VBKJ létrehozásának, a Céggyűrű kuratórium munkájában részt vesznek, a társ
szervezetekkel jó kapcsolatot alakítottak
ki. Nagy hangsúlyt helyeznek a műszakos
kollégák sport és szabadidős rendezvényeinek szervezésére, továbbá a szakmai
tanulmányutak szervezésére a tapasztalatcsere és a szakmai fejlődés érdekében.
Nem verik ököllel az asztalt, a békés
megegyezés hívei. Az eltelt húsz évben
nem volt hangos az atomerőmű a MÉSZ és
a menedzsment közötti vitáktól, kulturáltan kezelték az esetleges konfliktusokat.
Hamvas István vezérigazgató beszédében hangsúlyozta: a kezdetektől jó partnerük a szakszervezet, amely elősegíti a
munkabéke fenntartását, a termelés és a
biztonság megtartásához szükséges feltételek létrejöttét. Jobb, ha szervezetten lépnek fel a dolgozók érdekeik védelméért.
Az ünnepségen a vezérigazgató emléklapot adott át a jelenlévő alapítóknak, illetve a jubileumi ünnepség keretében rendezett horgászverseny legjobbjainak.
Az ez alkalomra készített hatalmas tortát – amit MÉSZ embléma díszített – Bognár Péter humán igazgató szegte meg.
Berkes Sándor, a MÉSZ elnöke azt
mondta, szerinte a jó szakszervezet nem
arról ismerszik meg, hogy harcosan veri
öklével az asztalt, legalábbis ők nem ezt a
politikát követik. Sokkal inkább a szakmai
megalapozottságról, amely kapcsán jogi,
közgazdasági, pénzügyi szakértők segítenek a felkészülésben. Ez ad magabiztosságot – húzta alá. Mint mondta, jó a kapcsolat az erőmű vezetésével.
Az egész napos gazdag programot az
Apostol koncertje zárta.

Wollner Pál

A Zipernowsky Ház várja érdeklődőit
Június 24-én nyitotta meg kapuit Újbudán
a Zipernowsky Ház, amelynek célja az új
nemzedék vizuális és természettudományi
képzésének felkarolása, s többek között a
minőség tekintetében elkötelezett Evopro
Kft. az üzemeltetője. A megnyitón, amelyben szakmai és kulturális program is szerepelt, Mészáros Csaba, az Evopro-csoport
vezetője többek között megemlékezett
a hajdani neves magyar mérnökökről, és
szólt a művészetek és a természettudományok közötti összefüggésekről.
Az épület alsó szintjén egymástól jól
elkülönített, ugyanakkor párhuzamosan
futó mérnöki és művészeti kiállítás kapott

helyet. A felső szinten általános és középiskolások számára egy kémia- és fizikalabort
alakítottak ki. Minden korosztály számára
szerveznek programokat, így például az
óvodásoknak mesedélutánokat. A Zipernowsky Házban augusztus végéig, hétköznaponként 10:00 és 18:00 óra között tekinthető meg Hornyák Dániel Anglia magyar
szemmel című fotóművészeti kiállítása és
Biró László Miklós Híradástechnika című
műszaki kiállítása. A Zipernowsky Ház Újbuda jelenleg formálódó kulturális városközpontjában, a Bartók Béla út 33. szám
alatt található.
LA

A szolidaritás alapítványa
A Kékvirág nyitott az együttműködésre
PADOSZ – Kékvirág Alapítvány néven új civil
szervezetet alapított a
közelmúltban dr. Kiss Mihály, a Paksi Atomerőmű
Dolgozóinak Szakszervezete korábbi vezetője. Lapunk ebből az apropóból kereste
meg az alapítót, az érdekvédelmi szervezet
jelenlegi vezetőjét, Lőrincz Lászlót és az alapítvány kuratóriumának elnökét, Oláh Józsefet is.
Kiss Mihály az alapítás okáról szólva elmondta: a PADOSZ vezetősége fontolóra vette,
érdemes lenne a tagok segítését új alapokra helyezni. Ennek egy lehetséges módja az
alapítványi forma, amely akár közcélúvá is
válhat, ezáltal a tagdíjakon kívül egyéb forrásokhoz is juthat. Mint a PADOSZ egyik meghatározó alapítója, majd közel húsz éven át
vezetője, erkölcsi kötelességének tekintette,
hogy az elképzelés valóra váltását segítse.
Persze nem véletlen a Kékvirág név választása. Ennek kettős jelentése van: egyrészről
a PADOSZ emblémájának szimbóluma, másrészről a kék szín a szolidaritás jelképe.
Érdekes lehet, hogy az alapító okiratban
számos olyan terület is található, amelyekkel az Atomerőmű Humán Alapítványa is
foglalkozik. Adódik tehát a gondolat, akár
együttműködés is kialakítható a két szervezet között. Már csak azért is, mert Kiss Mihály
az Atomerőmű Humán Alapítványának létrehozásában is tevékeny szerepet vállalt. Annak
idején az atomerőmű alapítóként tízmillió forint tőkével nyitott, a PADOSZ pedig egymillió
forinttal csatlakozott hozzá. Aláhúzta, hogy
nem konkurenciája a Kékvirág Alapítvány a
Humán Alapítványnak, hanem amellett működve akar tevékenykedni. Az együttműködés garanciája, hogy a Humán Alapítvány
kuratóriumában az egyik tag a P ADOSZ által

javasolt személy, illetve az Üzemi Tanács vezetője – akit oda szintén a PADOSZ delegált.
Lőrincz László az alapítvány létrehozása
kapcsán mindehhez hozzátette: az alapítványok létrehozása nem cél, hanem eszköz.
Olyan eszköz, amely egy társadalmi csoport
számára jól megfogalmazott területen komoly segítséget nyújthat. Ez megnyilvánulhat akkor, ha a tag anyagi segítségre szorul,
például gyermeke taníttatásában, üdültetésében, kulturális-szabadidős tevékenysége
során. Az érdekvédelmi és a civilszervezet
közötti együttműködésről szólva említette,
hogy azt a tisztségviselők, az anyagi feltételek megteremtése és a cél szerinti működés
hármas egységében gondolják megvalósítani. Hosszú távra terveznek, az eredmények
sem máról holnapra várhatók. A másik oldalról nézve elmondható, hogy a PADOSZ mint
szervezet az alapítvány segítségével pályázatokon vehet részt, amit a tagság számára
hasznosíthat.
Oláh József 1984 óta tagja a szakszervezetnek, ’98 óta az Üzemi Tanácsnak, 2007-től
pedig annak elnökhelyettese. Aktív és eredményes munkájára hivatkozva kérte fel a
szakszervezet vezetése a kuratórium elnöki
posztjára. Oláh József kiemelte: a grémium
az anyagi támogatás ténye mellett fontosnak tartja olyan helyzetbe hozni rászoruló
tagjait, hogy hosszú távon képesek legyenek
önállóan megoldani problémáikat. Ilyen támogatás lehet például egy tanfolyam részvételi díjának átvállalása. Támogatóként várnak
mindenkit, aki nem közömbös nehéz helyzetbe került társai sorsa iránt, és szimpatizál az
alapítvány céljaival. (A PADOSZ Kékvirág Alapítvány számlaszáma: 10404326-5052668148811018.)

Vöröss Endre

NJSZT közgyűlés
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közgyűléséről az
alábbiakban adunk ízelítőt.
A közgyűlés bevezető szakaszában elhangzott a „Mobilgondozás” c. előadás.
Régen több korosztály élt együtt a családban, a nők a háztartást vezették, így
az idősek gondozása megoldott volt. Ma
hiába vannak gondozó központok, oda
nem szívesen mennek, jobban szeretik
megszokott környezetüket. A gondoskodó környezetet az EU is támogatja. A
MOHAnet Zrt. mobil eszközökre fejlesztett 24 órán keresztül működő felügyeleti
rendszert. A mobiltelefonra emlékeztető
készülékkel könnyű segítséget kérni a
központtól. A rendszeresített orvosi eszközök adatait átveszi és továbbítja a konzultációs helyre, hogy megfelelően intézkedhessenek a páciens érdekében. Az
eszközben ipari SIM kártya van, ami az
adatforgalmat titkosítással védi. Rákapcsolható a mozgás és a füstérzékelő is,
hogy az anyagi biztonság is meglegyen.
Már 200 állomásuk és mintegy 200 ezer
ügyfelük van.
A közgyűlésen ismertették,
hogy változás történt az egyesülési jog,
a közhasznúság, a civil szervezetek működését szabályzó törvényi előírások-

ban. Ennek megfelelően át kellett
alakítani a működési szabályzatokat. Ez azt jelenti,
hogy több helyen
át kell vezetni az
1997-es törvényi
hivatkozást a 2011. CLXXV törvényre.
Az új szabályozás megengedi a társaság
tartalékainak befektetését, amiről majd
a vezetés dönt. A közgyűlés egyhangúan
elfogadta a módosításokat.
A megjelentek ezután meghallgatták
és tudomásul vették a közhasznúsági
jelentést, az idei pénzügyi tervet, a rendezvények sorát. Elhangzott, hogy e jubileumi évben (45 éve alakult meg) Neumann János lánya Szegedre látogat, az
Informatikatörténeti Múzeum konferenciájára. Megújul az ECDL tananyag, új
témák, új modulok lépnek be (pl. IT biztonság). Tervezik egy alacsonyabb szintű
digitális írástudást biztosító tananyag és
vizsgarendszer beindítását is – egyeztetve az ECDL központtal és az érdekeltek
képviselőivel. November 28-án Digitális
Esélyegyenlőség konferencia lesz, ebből
az alkalomból díjátadásra is sor kerül
majd.gyulai
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Babolcsai Magdolna – Magdi – szolgálatkészségét, szívélyességét mindenki ismeri, akinek volt
már bármilyen telefonnal, mobillal, internettel
kapcsolatos intéznivalója; – márpedig kinek ne
lett volna még ilyen ügye? Magdi pályafutásán,
telefonközpont kezelői munkáján keresztül különös perspektíva nyílik az atomerőmű egészére.
Felvillan egyrészt az a rendkívüli, műszaki és
humántényezőket egyaránt felölelő komplexitás,
ami cégünk sajátja. Másrészt újabb megerősítést
nyer, hogy a közös sikerhez elengedhetetlen az összes munkakör – köztük a
periférikusabbnak véltek is – lelkiismeretes betöltése.
–– Úgy tudom, pályád már a kezde- a központban. Érdekes volt a rengeteg
teknél „telefonvonalon” kapcsolódott az embert a hangja, a neve és telefonszáma
alapján ismerni, de személyesen nem.
atomerőműhöz.
–– Igen, ismerősöktől halottam, Nem létezett még számítógép, s hasznos
hogy az ERBE telefonközpontjába ke- volt, ha fejből tudtuk a telefonszámokat,
zelőket keresnek, s ekkor jelentkeztem. mivel mielőbb kapcsolni kellett, hiszen
1977. november 15-én, 20 évesen nyer- a vonalak zsúfoltsága miatt hamar megtem felvételt. Előtte a Madocsai Terme- szakadtak a beszélgetések. Fontosabb
hívásoknál külön be kellett szólni, hogy
lőszövetkezetben dolgoztam.
–– Mi volt a feladatod az új munka- várnak a hívást kérőre.
Egyszóval nagyon érdekes volt, nahelyen?
–– Telefonközpont kezelőként elő- gyon szerettem itt dolgozni.
–– Hogyan változott a munkád a teször két műszakban majd, 1978-tól
folyamatos három műszakban dol- lefontechnika fejlődésével?
–– A későbbiekben is a híradástechgoztam. Az akkori műszak hétnapos
váltást jelentett, tehát hét nap délelőtt, nikai szervezetnél dolgoztam. Idővel
három nap szabad, hét nap délután, két az ügyfélszolgálatra kerültem. Itt már
nap szabad, hét nap éjszaka, két nap nem a hangjuk és a telefonszámuk
szabad, és így tovább. Az volt a felada- alapján ismertem az embereket, hanem
tom, hogy az erőmű területén munkát személyesen. Különleges váltás volt ez
végző vállalatokat telefonon összekap- számomra, mert engem többnyire iscsoljuk a munkájukat elősegítő más mertek, de én eddig nem tudtam kötni
vállalatokkal. Távhívás még nem léte- az embert a telefonszámhoz és a névzett ekkor, mi is a paksi posta segítsé- hez. Sokszor próbáltam elképzelni a
gével tudtunk hívást kezdeményezni, kollégákat a hangjuk alapján, s érdekes
s ott még a régi típusú központ műkö- volt ezek után élőben látni őket. Minddött. Néha két-három központkezelő emellett a telefon mindig jelen volt a
is vonalban volt, mire végre sikerült a munkám során, az ügyfélszolgálaton
hívás. Hamarosan beiskoláztak Buda- már a mobiltelefonként.
–– Van-e olyan emléked, tapasztalapestre, az alközpontkezelői iskolába,
ahol sokféle központ kezelését sajátí- tod, amit külön is kiemelnél?
–– A közvetlen munkatársi kapcsotottam el.
–– Hogyan élted meg ezeket a korai latokat. Nagyon sokat jelentett számomra a főnökeim hozzáállása. A gyeidőket?
–– Madocsaiként polgári járattal rekeimet egyedül neveltem, s ez néha
jártam be Paksra, s a Vietnámi park- nehézségekkel járt, de a munkahelyeban, a mai Poligon mögött lévő terü- men mindig segítséget kaptam. Név
leten szálltam fel az erőműves buszra. szerint is szeretném megemlíteni Sipos
Ez még olyan igazi faros busz volt, s Lászlót, aki a lakás megszerzésében vékésőbb ugyanez a busz lett a műszakos gig mellettem állt, Pataki Jánost, aki a
busz. Megesett, hogy egészen Paksig lányom születése után visszahívott az
egyedül voltam a műszakos járaton, ügyfélszolgálatra, Schwarcz Istvánt,
amely azután bejárta az egész várost. aki az egész erőműves utamon segítetÉrdekes, hogy az ilyen utazások során te a munkámat, Csabainé Évit, akivel
ismertük meg egymást. Egész jó csapat 1977-től kisebb megszakításokkal végig együtt dolgoztam, vagy Riczikné
jött össze.
Ami a munkámat illeti, 1979-ben Annit, aki szintén mindig segített, ha
elkészült az erőmű új telefonközpontja, kellett. Számomra a munkahelyem kiamely már bekapcsolódott a távhívásba. csit a családom is.
–– Hogyan tovább? Mik a terveid?
Ez azt jelentette, hogy azokat a helysége–– Készülök nyugdíjra. A kollegáim
ket, amelyek csatlakoztak ehhez a rendszerhez, közvetlenül hívhattuk (a paksi egy éve már betanuló nyugdíjasnak
posta még nem kapcsolódott be). Köz- hívnak. Várom ezt az időszakot is.
ben az erőmű területén gőzerővel foly- Madocsán, a hegyen van egy kis gyütak az építkezések. Rengeteg vállalat és mölcsösöm, szívesen töltöm itt az időt.
ember dolgozott itt az egész országból, Ezen kívül szeretek kézimunkázni, ténem beszélve a katonaságról és a lengyel vézni, kirándulni is.
–– Mit üzensz a kollégáknak?
vendégmunkásokról. Ez nagyon sok–– Kívánom mindenkinek, hogy legféle kapcsolást jelentett a számunkra.
Ma visszagondolva hihetetlenek tűnik, alább ennyi időt töltsön itt el, mint én,
hogy néha egész nap vártuk a megkért és a jó munkatársi kapcsolatok szépíthívást. Ezzel együtt nagyon szerettem, sék meg úgy az életüket, munkájukat,
amit csináltam, és szívesen gondolok mint az enyémet.

Prancz Zoltán
rá vissza, s néha még ma is besegítek

Feladatuk ellátásához elengedhetetlen a jó kondíció
A tűzoltókat és a mentősöket gyakran látjuk együttműködni, együtt dolgozni a káresemények helyszínein.
Így van ez az atomerőmű területén is, ahol az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat szimbiózisban él egymással, magas szinten biztosítva a dolgozók biztonságát és életminőségi feltételeit. A 24
órás munkarend a két szervezet között nemcsak a szakmai feladatok terén kovácsolja össze a szolgálatot ellátókat, hanem kihat sporteseményekre, társadalmi és családi kapcsolatokra is. Ilyen események egyike volt a
június 1-én, hetedik alkalommal megrendezett „Ultrabalaton” elnevezésű futó és kerékpáros sportesemény.
Az esemény során, a résztvevő futóknak és kerékpárosoknak mintegy 212 km-t kellett megtenniük a Balaton
körül. Az atomerőmű csapata 5 fős váltó kategóriában indult, ami azt jelenti, hogy egyenként 42 km hosszú
távot kellett lefutniuk a versenyzőknek. A csapatot az Atomerőmű Tűzoltóság részéről Barina Balázs, Juhász
Sándor, az Atomerőmű Mentőszolgálatot Sebők Sándor, Agócs András és Sebők Gabriella képviselte a megmérettetésen. A csapat 20 óra alatt teljesítette a 212
km-es távot, amivel a középmezőnyben végzett. A
csapat hatodik tagja Szabó Zoltán (Atomerőmű Tűzoltóság) volt, aki kiemelkedő egyéni teljesítmén�nyel, mind a 212 km-en keresztül, folyamatosan
kerékpárral kísérte a csapat futóit. A váltások pontos
lebonyolításáért Adorján József (Atomerőmű Tűzoltóság) volt a felelős. Gratulálunk a kitartáshoz, a szép
teljesítményhez!SI

Generációk

Tárnok László Zoltán és Tárnok László
Ezúttal a Tárnok család két tagját mutatjuk be olvasóinknak, akik bár különböző szakterületeken
dolgoznak, számos projekt megvalósítása során
munkakapcsolatba kerülnek. Nemcsak a családi kötelék, a munka, hanem a közös programok
(sport, zene, koncertek) révén is megvan közöttük
az összetartás.

Tárnok László Zoltán, az édesapa, Kabán
született, onnét költözött még gyermekkorában
családjával Mórágyra, ahol az általános iskolát
végezte. Ezt követően Veszprémben folytatta tanulmányait a Vegyipari Szakközépiskolában. Az
első munkahelye is e város kutató intézetében
volt. 1980-ban jött a Paksi Atomerőműbe, először
mint víztisztító kezelő, majd KÜV operátor lett.
Ebben a munkakörben 25 évig dolgozott, három
műszakban. Hét éve kapott egy lehetőséget, hogy
technológusként folytathassa pályafutását. Élt a
lehetőséggel, és azóta a reaktor osztály üzem kiszolgálási csoportjában dolgozik. Feladata a primerköri technológiai rendszerek üzemeltetése
során fellépő problémák megoldása, a rendszerek
működésének jobbá tétele. Azt szereti leginkább a
munkájában, hogy ritkán van két egyforma nap,
mivel a megoldandó feladatok igencsak változatosak.
Lászlónak négy gyermeke van, nagylánya,
Krisztina Nyíregyházán él, párjával egy éttermi
vállalkozást vezetnek. Nagyobbik fia, Laci itt dogozik az erőműben, kisebbik fia, Tamás hamarosan végez az Óbudai Egyetemen mérnök informatikus szakán. A kisebbik lánya, Maya pedig az
ESZI-ben tanul, közgazdász lesz.
Szabadidejében sportol, kerékpározni és teniszezni szokott, ez utóbbit közösen is űzik a fiaival.
László imádja a zenét, gyakran jár koncertekre.
Fiai is zenélnek, időnként fellépnek, ennek kapcsán is gyakran vannak közös programjaik.
Tárnok László, a technológus édesapa nagyobbik fia, Veszprémben született 1978-ban,
ahol annak idején szülei dolgoztak. Kétévesen került Paksra, itt nőtt fel az atomvárosban. Már az általános iskolában körvonalazódott, hogy a matematika és fizika területén otthonosabban mozog.

Ebből adódóan kézenfekvő volt, hogy a műszaki
tanulmányok irányába fog elindulni. 1992-ben
felvételt nyert az ESZI erőmű gépész szakára,
ahol 1997-ben technikusi oklevelet szerezett. Ezt
követően a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmányait, 2003-ban
okleveles gépészmérnök lett.
2003 januárjában kezdett dolgozni műszaki
előkészítőként a Neutron Kft.-nél, majd még abban az évben a Paksi Mérnöki Kft.-hez szerződött.
Jelenlegi beruházói tevékenységét 2004 augusztusában kezdte meg az Atomix Kft. munkavállalójaként a műszaki igazgatóság létesítési főosztályának technológiai létesítési osztályán, mint
létesítményfelelős. 2007 végén került az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. állományba. A beruházói
szervezet átalakulásával 2009-től projektvezetőként működik közre. A projektek sikeres végrehajtásáért felel, az átalakítások teljes életútjának
végigkísérésért. Főbb tevékenységei: a pénzügyi
tervek, műszaki előterjesztések készítése, az átalakítás tevékenységeinek ütemezése a szükséges
feltételek és erőforrások hozzárendelésével, az
erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása,
engedélyezések előkészítése, bonyolítása, szerződéskötések előkészítése, beszerzések előkészítése,
ellenőrzése, helyszíni kivitelezések feltételeinek
megteremtése, ellenőrzése, egyéb műszaki dokumentációk előállítása.
Laci a feleségével él, szabadidejét legszívesebben vele és családja körében tölti, de szívesen csiszolgatja gitártudását is, illetve most a házépítés
és annak berendezése köti le idejét.
Az idősebb és a fiatalabb László munkája számos projekt (pl. rendszereken történő átalakítások tervezése és kivitelezése) megvalósítása során
összekapcsolódik. Mindketten a maguk szakmai
oldaláról nézik az átalakításokat, de a közös cél
felé haladva. Az egymást segítő munkavégzés
nagyban hozzájárul a sikeres végrehajtáshoz, ez
mindkettejük számára jó. Néha azonban igen érdekes helyzetek is kerekednek abból, hogy mindketten a cégnél dolgoznak és a nevük szinte teljesen azonos. Ebből kifolyólag kapnak téves (épp a
másik félnek szánt) leveleket, telefonokat, így még
ezáltal is, persze akaratlanul, néha egymás munkájába látnak. Természetesen vannak olyan szituációk is, amikor az ifjabb Lászlónak előnyt jelent
a névazonosság, elég csak bemutatkoznia, mivel
édesapját jól ismerik, 25 év munkássága nem múlik el nyomtalanul.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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ATOM-TENGERALATTJÁRÓK,
POLITIKUSOK ÉS EGY
NAGYFORMÁTUMÚ ADMIRÁLIS
Nemcsak az egyik leghosszabb című, de az egyik legkülönlegesebb kötete is
az Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékának e havi könyvünk, amelyet a U.S. Government Printing Office, azaz az amerikai kormánynyomda
adott ki 1974-ben: Naval Nuclear Propulsion Program 1972-73 – Hearings
Before the Joint Committee on Atomic Energy, Congress of the United States (Testimony of Vice Admiral H.G. Rickover).
A könyv tulajdonképpen a szakmai körökben azóta is legendásnak számító
Hyman Rickover admirális kongresszusi meghallgatásainak jegyzőkönyveiből
és az általa utólag beadott függelékekből, mellékletekből áll. Rickovert a mai
napig egyfajta kultusz övezi, ami nem véletlen: menedzsmentmódszerei sokak által megszívlelendőek, szakmai tudása, felkészültsége kikezdhetetlen, és
mindezek mellett őt tartják az atom-meghajtású tengeralattjáró atyjának – a
TIME magazin címlapján is így jelent meg egykor.
Bár egy kongresszusi meghallgatás az előzetes elképzelések szerint vagy
mérhetetlenül unalmas, vagy hollywoodi módon túldramatizált, a valóság, azaz
a jelen kötet mást mutat: vannak ugyan kissé unalmasabb részek, de ugyanúgy
jelen vannak az érdekfeszítőek, sőt, a humor is megjelenik több helyütt. Nemcsak az egymás közti poénkodásra kell itt gondolni, hanem magára a tényre,
hogy kicsit viccesnek hat, amikor a bizottság előtti meghallgatás jegyzőkönyvében olyan párbeszédeket olvasunk, amelyeket érintett a titkosítás.
Itt például kísérleti reaktortechnológiákról esik szó Hosmer képviselő, Holifield képviselő, és az admirális között:
Rickover admirális: [TÖRÖLVE] Terveink szerint ez a prototípus a Kesselring prototípus-telepre kerül a Knolls Atomenergia Laboratóriumhoz közel,
ahol egyébként a tervezés is folyik. Az ottani elhelyezéséhez minimális létesítmény-bővítésre lesz csak szükség.
Holifield képviselő: Ez egy másik prototípus?
Rickover admirális: Igen, uram.

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása minden figyelmeztetés ellenére folyamatosan nő. 2013 májusában a légköri
szén-dioxid koncentráció elérte az utóbbi néhány százezer év
folyamán előfordult legmagasabb szintet, a 400 ppm-et. Már
most tapasztaljuk a szélsőséges időjárási jelenségek (rendkívüli
viharok, hőhullámok, extrém csapadékmennyiség, szárazságok
stb.) gyakoriságának növekedését, ami a jövőben valószínűleg
növekedni fog – áll az OECD-IEA legújabb, „Az energia- és klímatérkép újrarajzolása” című publikációjában. Az államok által
jelenleg követett klímapolitika folytatása esetén 3,6 °C – 5,3 °C
felmelegedéssel lehet számolni még ebben az évszázadban (az
ipari társadalom előtti időkben megfigyelt átlaghőmersekletekhez képest). A jelenleg érvényes klímapolitikák nem elegendők az
éghajlatváltozás 2 °C-on belül tartásához, és már most rendkívüli
erőfeszítések kellenének. De még nincs minden veszve, amennyiben határozott cselekvéssel sikerül közös platformot kialakítani
a 2020 után érvényes klímavédelmi egyezmények keretében. A
megoldásban kulcsszerepet játszhat az energetika, bár a közlekedési ágazat kibocsátásai lassan megközelítik az energetikáét.
Bíztató jelek már vannak, például az USA ÜHG kibocsátása 200
millió tonnával csökkent, mert a palagáz jelentősen teret nyert a
szén rovására, ezzel a kibocsátás a 90-es évek szintjére esett vis�sza. Európában a szokásos módon politikusok és gazdasági szakemberek vitatkozgatnak palagáz ügyben és nem történik semmi.
Holott nemcsak a kibocsátás-csökkentésnek, de az európai ipar
versenyképessége javításának is jót tenne a palagáz, hiszen Európa recesszióban van, be kellene indítani a növekedést. Azonban
Európa a drága és támogatás-igényes megújulók erőltetett fejlesztése mellett kötelezte el magát, ennek a politikának élharcosa
Németország, ahol az „energiafordulat jegyében” sorra indítják
újra az elöregedett szénerőműveket és újakat helyeznek üzembe.
A fentiek miatt Németország kibocsátása tavaly nemhogy csökkent volna, hanem nőtt, az európai gázárak az egekben vannak
– hogy lesz ebből növekedés és versenyképesség?
Visszatérve az IEA dokumentumra, a szerzők egy olyan forgatókönyvre tesznek javaslatot, amelynek megvalósulása eseten az
átlaghőmérséklet növekedését 2 °C-on belül lehetne tartani a ráfordítások növekedése nélkül. A forgatókönyv négy javaslatcsomagot tartalmaz, amelyek ráadásul a jelenleg rendelkezésre álló
technológiák segítségével is megvalósíthatók, ezek a következők:
ՔՔ konkrét intézkedések az energiahatékonyság terén (a kibocsátások 49%-os csökkentése);

Holifield képviselő: Mennyire volt sikeres a [TÖRÖLVE]?
Rickover admirális: Teljesen sikeres volt, uram.
Hosmer képviselő: Amikor ezt engedélyeztük, akkor emlékeim szerint Ön azt
mondta nekünk, hogy [TÖRÖLVE].
Rickover admirális: Így igaz, uram.
A hajónak olyan csendesnek kell lennie,
amennyire lehetséges, mert mindent hárítania kell, amit az oroszok megpróbálhatnak tenni a felderítése érdekében.
Hosmer képviselő: Ön [TÖRÖLVE]?
Rickover admirális: A [TÖRÖLVE].
Hosmer képviselő: Ez jól működik?
Rickover admirális: Teljesen sikeresen,
uram.
És így tovább – a haditengerészetnél
mindennél fontosabbak a biztonsági tényezők. Ezek fényében nem meglepő,
hogy vannak érzékeny, titkosítást igénylő információk.
A titkosítás ellenére is rengeteget megtudhatunk az amerikai és a szovjet flottáról, természetesen nagy hangsúlyt fektetve az atommeghajtású járművekre. Külön melléklet foglalkozik a környezeti monitoringgal, amelyet az
USA-ban – a Szovjetunióval ellentétben – komolyan, a közvéleményt megnyugtató módon kellett kezelni.
Külön említést érdemel az admirális professzionális viselkedése a Kongres�szus előtt. Szakmai tudása lehengerlő, mégis végig nyugodtan, türelmesen, segítőkészen és főként tiszteletteljesen válaszol a politikusok kérdéseire – persze
nem is lenne célszerű másképp, hiszen ők szavazzák meg a védelmi költségvetést.
Ilyen egy igazi – nem hollywoodi – meghallgatás, ahol a Kongresszus egy
admirálist faggat, ahol az admirálist gyakran háttérbe szorítva elbeszélgetnek/
elvitatkozgatnak egymással a szenátorok és képviselők. Mindez a Kenton-gyűjteményben. 
Simon Zoltán

Klímavédelmi célok
veszélyben
ՔՔ a kishatékonyságú széntüzelésű erőművek működésének
és újak építésének korlátozása (21%);
ՔՔ a metánkibocsátás csökkentése az olaj- és gázkitermelés
során (18%);
ՔՔ a fosszilis energiaforrások támogatásának részleges leépítése fokozatos, de gyorsuló ütemben (12%).
A forgatókönyv megvalósulása eseten az ÜHG kibocsátás
3,1 Gt CO2eq kibocsátás megtakarítását eredményezheti 2020ra, ami a hőmérséklet emelkedés 2 °C-on tartásának 80 %-át
fedezi. Ez időt adhat a klímavédelmi tárgyalásokon sikeres politikai megállapodások megvalósítására.
A javasolt klímapolitika pénzügyi hatásai nem egyformán
érintik az energiapiac szereplőit. Az atomerőműveket és meg-

Ifjúsági sci-fi az atomok
birodalmában

Fizikaórai feleléssel kezdődik Jeges Károly „Utazás az atomok birodalmában” című, eredetileg
1943-ban megjelent könyve, amelyet aztán
1991-ben újra kiadtak. Gyerekeknek szól a gyerekek nyelvén, a színtér pedig a tudományos
fantasztikum és az atomok világa. Történetünk
kezdetén közel a bizonyítványosztás, a jegyek
pedig nem épp a legfényesebbeknek ígérkeznek
főszereplőink számára – hárman el is határozzák,
hogy elszöknek otthonról a szülői szigor elől.
Első állomásuk Koromvár, ahol a titokzatos Szalóky tanár úr villájában kapnak szállást – a villában,
amelynél csak a benne található laboratórium
érdekesebb: van ott távolbalátó készülék, mágnesrudas ajtónyitó, mozgásra induló fényképezés, drótnélküli telefon és… és egy „omega-sugarakkal” működő kicsinyítőgép, amellyel az
atomok méretére zsugorítja a bátor felfedezőket
a tanár úr. Útjukon
gigászi
légylárva, sziklaméretű
sószem, később
ember nagyságú
atomok és egyre
több kaland várja őket. Fizika- és
kémiarajongóknak
kötelező!
 Simon Zoltán

újuló energiaforrásokat működtető cégek nyeresége 1,8 trillió
dollárral nő 2035-re (2011-es árakon számolva), míg a széntüzelésű erőművek jövedelmezősége ugyanennyivel csökken. A fos�szilis erőművek 8%-a a tervezett megtérülési idő elérése előtt
leáll, az új vagy felújított erőművek 30%-a lesz felszerelve CCS
technológiával.
Amennyiben a döntéshozók halogatják a szükséges intézkedések bevezetését 2020-ig, akkor az ugyan rövidtávon lehetővé teszi 1,5 trillió USD megtakarítását a szénszegény energia-technológiák fejlesztése terén, azonban később 5 trillió USD
finanszírozási igényt jelenthet majd a szükséges intézkedések
végrehajtása. A javasolt forgatókönyv megvalósítása kedvező
légkört teremthet a 2015-re tervezett párizsi klímakonferencia
sikeréhez.
Forrás: http://www.worldenergyoutlook.org/energyclimatemap/



Szerbin Pável

Bemutatjuk az Energiagazdálkodás szakfolyóiratot
Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai folyóiratokat mutatunk be, amelyek területe kisebb-nagyobb átfedésben van az
atomenergetikával. Ezáltal is hozzá kívánunk járulni a különböző szakterületek, illetve szakemberek, valamint az érdeklődő laikusok közötti jobb információáramláshoz. Ezúttal az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakfolyóiratát, az
Energiagazdálkodást ajánljuk.
Az energiaellátás és felhasználás Magyarországon is egyik meghatározó eleme az ország gazdasági életének. Hazai energiaforrásokból a fogyasztásnak csak egy kisebb hányada fedezhető, az
import aránya jelenleg több mint 60%, és a növekvő tendencia
tovább folytatódik. Az energia-felhasználás döntően befolyásolja az ország gazdasági helyzetét. Az energiaiparnak a gazdasági
életben betöltött kulcsszerepe mellett meghatározó szerepe van a
környezeti hatások alakulása, az ország környezetvédelmi kötelezettség-vállalásainak teljesítése szempontjából is. Ebben az összetett feladatrendszerben vállal felelősségteljes tevékenységet civil
szervezetként az 1949-ben alapított Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE). Az egyesület több ezer szakember szakmai tevékenységét fogja össze a hazai energiatermelő, szolgáltató
és felhasználó vállalatok, a szakterülethez kapcsolódó egyetemi

tanszékek, intézmények köréből. Az ETE a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) tagjaként az energiaipar stratégiai kérdéseiben szükség szerint összehangolja tevékenységét más tagegyesületekkel is. Az ETE szakmai céljait az
energiatermelés és felhasználás aktuális feladatai határozzák meg.
Az Egyesület feladatai három fő területre összpontosulnak. Ezek az
országos és helyi energetikai feladatok megoldásának elősegítése,
a tagok energetikai ismereteinek bővítése, szakmai és általános tájékozottságának növelése, valamint az energetika szakmai képviselete bel- és külföldön.
A fenti küldetés előmozdítását, illetve célkitűzések elérését
szolgálja az Energiagazdálkodás szakfolyóirat megjelentetése is. A
legutóbbi kiadványban – a teljesség igénye nélkül – olyan témákat találhatunk, mint például az energiahatékonyság növelésének
ösztönzői és korlátai; hulladékkezelési eljárások környezetterhelési és energiahatékonysági vizsgálata; integrált felújítási stratégiák
az Európai Energiahatékonysági Irányelv tükrében; függőleges
tengelyű szélturbinák; hőcserélők változó üzemben; energiamegtakarítás szervezet- és módszerkorszerűsítéssel; az ellátásbiztonság és az energiafüggőség kérdései.
(Forrás és további információk: www.ete-net.hu)
Prancz Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
Hírek Japánból
A japán miniszterelnök
a V-4 vezetőivel tárgyalt
Shinzo Abe a Visegrádi Négyek vezetőivel találkozott Lengyelországban, június 16-án
Hivatalos lengyelországi útján a japán vezető részt vett
a lengyel, a cseh, a szlovák és a magyar vezetők tanácskozásán. Ezt követően az öt ország közös közleményt adott ki
az együttműködés megerősítéséről. Az energetika területét
tekintve – figyelembe véve a 2011 márciusi katasztrófa körülményeit és Japán abbani felelősségét – kiálltak a nukleáris
biztonság világméretű fokozása mellett. A felek egyetértettek
a V-4 államok és Japán közötti együttműködés támogatásában. Az energetika területén a Visegrádi Négyek továbbra is
érdeklődést mutatnak Japán magas szintű technológiai képességei iránt, illetve kifejezték szándékukat a kölcsönös előnyökkel járó együttműködés elmélyítésében.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2013. június

Varga József

NEI SmartBrief
Fontos gépészeti elem került a helyére
az épülő Vogtle-3 blokkon
A konténment 900 tonnás alsó részét sikerült végleges
helyére emelni június elején
Az alkatrész 58 darab acéllemezből áll, Japánban
hajózták be, majd több hónapos tengeri út után érkezett meg a Burke megyében lévő telephelyre. A szerkezeti elemnek az ún. bölcsőbe történő elhelyezése volt a
beruházás eddigi legnagyobb emelési kihívása – nyilatkozta a Georgia Powers Co. képviselője. Az elem magassága 11,5 méter, átmérője 39 méter. Az összeállítási
munkákat a Chicago Bridge & Iron végezte el az árbocdaruval való beemelés előtt.
Áprilisban már a helyére emelték a 460 tonnás
bölcsőt, ez biztosította a mostani munkák előtt a zöld
utat. Az épülő blokk évtizedek óta az első beruházás
az Egyesült Államokban, jelenleg mintegy 2500 munkás dolgozik a helyszínen. Testvérblokkjával (Vogtle-4)
együtt mintegy 14,7 milliárd dolláros költséggel számolnak jelenleg a beruházók, ez egy kissé magasabb
a tavalyi 14 milliárdos becslésnél. Mindkét blokk nyomottvizes egység, AP1000 típusúak.
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. június 
Varga József

world nuclear news

Lézeres technológia
az urándúsításban

Sikeres volt a teszt hurok próbaüzeme
A GE-Hitachi Global Laser Enrichment (GLE) nevű cégénél sikeresen befejeződött az új technológia első fázisa. Ennek elsődleges célja az volt, hogy demonstrálják az ún. Silex technológia (izotópok szétválogatása
lézeres gerjesztéssel) működőképességét. A GLE és az
ausztrál Silex Systems 2006-ban kötött megállapodást
az eljárás kifejlesztésére és kereskedelmi alkalmazására. A kísérleti berendezést most továbbfejlesztik, alkalmassá teszik a második fázis végrehajtására. Ennek
célja a teljes gazdasági és műszaki validáció megszerzése, ami a gyártási és az üzemeltetési támogatáshoz,
majd egy kereskedelmi célú berendezés legyártásához szükséges.
Az ausztrál cég eddig 15 millió dollárt kapott a
GLE-től. A további vizsgálatok és átalakítások 20 milliót igényelnek majd. Ebben benne van a feladatok
olyan szintű megoldása, amik után elnyerhetik az
amerikai nukleáris hatóság üzemeltetési engedélyét.
Forrás: World Nuclear News, 2013. június

Varga József
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Elkészült az üzemanyag mozgatását biztosító torony
Helyére került a Fukushima-Daiichi 4. blokkja fölé tervezett acélkeret
Kevesebb mint négy hónap alatt sikerült megépíteni azt a dobozos kialakítású
acélszerkezetet, amely az üzemanyag eltávolítási munkálatait hivatott zavartalanná tenni. A TEPCO másik híre szerint sikerült megerősíteni a 3. blokk
sérült pihentető medencéjének szerkezetét, illetve bejelentették az 1. blokk lefedésének elbontására irányuló munkák megkezdését is. A 4. blokki torony 87
fő tartó gerendából, 38 oszlopból és 46 vízszintes gerendából áll. Erre kerül
majd az a híddaru, amivel kiemelik az üzemanyag-kazettákat – ennek felszerelése még júniusban megkezdődik. A felső felület egy részét már befedték, ez
takarja a medence fölé benyúló konzolos részt.
Közben a 3. blokkon folytatták azt a munkát, ami a pihentető medence betakarására irányult. Erre azért van szükség, hogy elkerüljék a törmelék behullását, amit a felsőbb szinteken történő takarítás okoz. Az 1. blokkon pontosan
ellentétes munkálatokat tervez a TEPCO. El kívánják távolítani az épület borítóelemeit, hogy hozzáférjenek a kiégett üzemanyaghoz. Ezeket 2011-ben telepítették oda, de most már gátolják a hozzáférést a medencéhez és a szint többi
részén heverő, eltávolítandó törmelékhez. Az elbontás és takarítás után átrakógépet telepítenek a medencéhez, majd módosítják és visszaépítik az épület
takaróelemeit. Erre négy évet szánnak a szakemberek. Ezután eltávolítják az
üzemanyagot és annak törmelékét, azokat biztonságos konténerekbe helyezik.
Az 1. blokkon a radioaktív kibocsátások századrészükre csökkentek a takarási munkák megkezdésének időpontjához viszonyítva, ez a reaktor folyamatos hűtésének és az elsődleges konténmentben kialakított gázellenőrzési
rendszernek köszönhető. A becslések szerint a takarás eltávolítása jelentéktelen hatással lesz a telephelyi sugárzási korlátokra. Csökkenteni fogják a búvónyílások, átjárók indokolatlan nyitását is, továbbá olyan reagenst permeteznek
az épületre, ami összefogja a szétszóródásra hajlamos, porszerű anyagokat. Talán 2013 őszén leállíthatják a reaktorépület szellőztető- és szűrőrendszerét, és
áttelepíthetik azokat egy másik blokkra. A burkolat szétbontása 2013 végén,
vagy a következő év elején kezdődhet meg.
Forrás: NEI Magazine, 2013. június
Varga József

ROSATOM
NEWSLETTER
Többcélú jégtörő épül új generációs
reaktorral
Manapság Oroszország az egyetlen, atomflottával és a szükséges technológiával rendelkező ország
Az új hajók építése iránt mutatkozó
kereslet egyre növekszik, mivel hatalmas
szénhidrogén-lelőhelyet fedeztek fel az
Északi-sark sekély talpazatán – ennek kihasználása máris a tervek között szerepel.
A gazdagnak ígérkező lelőhely azonban
jég alatt van, de kereskedelmileg még
így is számba veendő. A hajók stratégiai
feladata a lakott települések fenntartása,
a bányászati vállalkozások, a kikötők és
repülőterek ellátása. Szerepet kaphatnak
a Szibériában vagy a Távol-Keleten lévő
katonai bázisok kiszolgálásában is. A fenti sokrétű feladatokat csak egy univerzális
jégtörő tudja ellátni, amit új koncepciójú
reaktorral szerelnek fel. A hajótestet az
OBKM Afrikantov cég tervezte, amely cég
a Rosatom gépipari divíziójához tartozó
Atomenergomash (AEM) leányvállalata.
A programban nemcsak tervezőként, hanem beszállítóként is jelen lesz a cég. A
reaktorra és kapcsolt berendezéseire kiírt
tendert egy másik AEM-érdekeltségű cég,
a ZiO-Podolsk gépgyártó vállalat nyerte.
A szerződés elnyeréséért komoly harc
folyt, és cégünk nemcsak versenyképes
árat ajánlott, de gazdag és sok évtizedes
tapasztatával azt is bizonyította, hogy képes atomerőművi berendezések szállításra – nyilatkozta Igor Kotov, a ZiO-Podolsk
vezérigazgatója. A jégtörőn elhelyezendő

két reaktor (RITM-200 a típusjelük) teljesítménye és tervezett üzemideje is eltér a
korábbi típusokétól. A hőteljesítmény 175
MW, az üzemidő 40 év lesz – mindkettő
meghaladja a jellemző korábbi értékeket.
A két reaktor ki tudná elégíteni egy 300
ezres lakosságú város világítási és fűtési
igényeit is – tette hozzá az igazgató.
A másik előny az újszerű biztonság.
A reaktorok önálló, acélból és betonból
álló konténmentben helyezkednek el, a
rendszer mégis kétszer könnyebb a korábbi berendezéseknél. A két gőzfejlesztő a reaktor-berendezéssel együtt a zárt
rendszerben van. A kompakt kialakítás
más alkalmazási lehetőséget is előre vetít, például nagy uszály-rendszerek is
meghajthatók ilyen módon. Az integrált
technológia jelentősen növeli a biztonságot, a hatékonyságot és csökkenti a költségeket – jellemezte a rendszert Dmitrij
Zverev, az OBKM igazgatója. A reaktorok
és rendszereik tervezett költsége 1,3 milliárd rubel, a szállítás várhatóan 2016-ban
megtörténik.
Szót érdemel még néhány további,
különleges megoldás. Olyan ventilátorokat építenek be, amelyek bírják a hajó
oldaldőlését, a hullámverést és a bukdácsolást is. A hajó mozoghat a nyílt óceánon és a szibériai folyótorkolatokban is.
Ha feltöltik a víztartályokat, akkor a test
két méterrel lesüllyed, és mint nehéz jégtörő dolgozik a hajó. Elérve a folyókat, a
ballasztvizet kidobják, és a vékonyabb
folyóvízi jég törésére áll át a személyzet
és a jégtörő.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2013. május



Varga József

Kishírek
a nagyvilágból
PANDORA ÍGÉRETE,
KÖRNYEZETVÉDŐK MEGTÉRÉSE

A 2013-as Sundance filmfesztiválon bemutatkozó alkotások egyike a „Pandora’s Promise”
(Pandora ígérete) címet viselte. A rendező
az a Robert Stone, akit korábban Oscar-díjra
is jelöltek, a téma pedig nem mindennapi:
olyan környezetvédőket mutat be, akik korábban erőteljesen ellenezték az atomenergetikát
(adott esetben egész karrierjük alatt), aztán
mégis átálltak az atompárti oldalra. Az egyébként atompárti CASEnergy koalíció társelnöke, Christine Todd Whitman ex-kormányzó
szintén látta a filmet. Szerinte a nézők megértik majd, hogy nem „vagy-vagy” döntést kell
meghozni a nukleáris-, szél-, illetve napenergia között. Több szél- és napenergia felhasználása mellett szükségünk lesz alaperőművekre
is, és itt jön be a képbe a nukleáris ipar, mondta az ex-kormányzó. Ahogy pedig a magát
környezetvédőnek aposztrofáló rendező fogalmazott a klímaváltozás problematikája kapcsán: „A nukleáris energia felhasználásának
gyors növelése a legjobb esélyünk arra, hogy
megelőzzünk egy környezeti katasztrófát.” A
film hivatalos előzetese a http://pandoraspromise.com/ címen érhető el.

(Forrás: CASEnergy)


A NASA DÓZISKORLÁTAI

Nem titkosak a NASA űrhajósok dóziskorlátai:
mivel a hivatal elfogadhatónak találja a fatális
rákos megbetegedések kialakulási kockázatának legfeljebb 3%-os növekedését, ezért ebből
visszafejtve a (főként) kozmikus sugárzásból
eredő megengedett legnagyobb kumulatív dózis körülbelül 800-1200 mSv-es értéket jelent
az űrhajósok teljes karrierjét tekintve. A Curiosity marsjáró napi szinten 1,8 mSv dózist
kapott, ami azt jelenti, hogy egy Mars-utazás
résztvevőinek kb. 660 mSv-tel kéne számolniuk. Ez nem túl praktikus, ezért gyorsabb
rakétákkal kéne odajutni a jelenlegieknél – az
Atomerőmű újság követi majd a fejleményeket.

(Forrás: World Nuclear News)


FRANCIA TÖBBSÉG
AZ ATOM MELLETT

Franciaországban a többség támogatja az
atomenergetikát, még ha nem is abszolút
többségről van szó – derül ki egy friss Dimanche Ouest France/Ifop felmérésből. Konkrétan
36% támogatja a nukleáris energetikát, 14%
ellenzi, 34% „hezitál”, 16%-nak pedig nincs
határozott véleménye a kérdésben. Fukushima
óta egyébként először nagyobb most a támogatók aránya, mint a habozóké.

(Forrás: World Nuclear News)


SÓLYOMFIÓKÁK A BRADWELL
ERŐMŰNÉL

Sólyomfiókák keltek ki a már nem üzemelő
Bradwell atomerőmű egyik reaktorcsarnokának tetején. Bár a 2002-ben leállított, két
125 MWe teljesítményű, gázhűtéses blokkot
használó angliai erőmű leszerelését már megkezdték, most úgy igazították a munkálatokat,
nehogy bajuk essen a szárnyas vendégeknek: a
madárhelyzet alatt a másik reaktort veszik kezelésbe az illetékesek.
(Forrás: World Nuclear News) Simon Zoltán
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Az ördög nem alszik!
Hurrá utazunk!
A munkás hétköznapok után, a várva várt szabadság idején sokan kerekednek fel közelebbi-távolabbi
tájakat, országokat megismerni. Az
utazás felszabadító élmény, feledteti az itthoni problémákat, oldja a stresszt, rengeteg
élménnyel gazdagít. A felhőtlen kikapcsolódás érdekében fontos
néhány óvintézkedést megtenni az előkészítés során.
Külföldi utazás tervezése előtt lényeges tájékozódni az adott ország járványügyi helyzetéről. Ebben nyújt segítséget a háziorvosokon és tanácsadó-oltóközpontokon kívül a www.oek.hu weboldal.
Az indulási időpont előtt 4-8 héttel ajánlott az információk begyűjtése, mivel bizonyos típusú védőoltásból több beadása is szükséges
lehet és az immunitás kialakulásához is időre van szükség.
Az egyik leggyakoribb betegség az ún. utazók hasmenése,
amely a fejlődő országokba utazók akár 40-60%-át is megbetegítheti. Leggyakrabban baktériumok okozzák, és a prevenciós intézkedések betartásával általában megelőzhető. Lényeges szabály,
hogy csapvíz helyett hűtött palackozott vizet fogyasszunk, vagy
minimum 3 perces forralást követően lehűtött vizet igyunk. Csak
jól átsütött vagy főzött húsokat tanácsos megenni. Nem szabad
a nyerst tojást és a nem eléggé megfőzött tojást elfogyasztani. A
saláták és a jégkocka lehetőleg kerülendők. Gyümölcsök közül
előnyben kell részesíteni a meghámozhatóakat.
A malária megelőzésére gyógyszer szedése javasolt, amelyet a
fertőzött területre érkezés előtt 1-2 nappal kell elkezdeni szedni,

és ezt a hazautazást követően 7 napig szükséges folytatni. Ezen
kívül zárt ruházattal, szúnyogriasztó szerek alkalmazásával, az alkonyat és a hajnal közötti szúnyoginvázió alatt zárt és légkondicionált helyiségben tartózkodással csökkenteni lehet az expozíciót.
A másik fenyegető betegség a hosszabb utazások során az alsó
végtagi mélyvénás trombózis és a szövődményeként kialakuló,
életet veszélyeztető tüdőembólia. A közhiedelemmel ellentétben
nemcsak a repülés, hanem szárazföldi utazás során is fenyeget.
Bekövetkeztének valószínűségét növeli a 60 év feletti életkor,
trombofília (a vér alvadékonyságra való hajlama genetikai hiba
miatt) vagy trombózis előfordulása a családban, vagy a saját kórtörténetben, fogamzásgátló tabletta szedése, túlsúly, visszeresség,
daganatos betegségek, az alsó végtag ízületek fixációs műtétei és
a nemrégiben végzett nagy trombózis kockázatú műtétek. Megelőzhetjük a kialakulását az utazás során a láb rendszeres tornáztatásával, gépkocsival történő utazás során megállások közbeiktatásával. Lényeges a megfelelő mennyiségű folyadék bevitel (250
ml/2 óra) és az alkohol fogyasztás kerülése. Nagyobb rizikójú utazóknál szükséges kompressziós harisnya viselése, speciális esetekben pedig alvadás gátló injekció beadása is indokolt lehet.
A krónikus betegségben szenvedőknek az utazás előkészítésére nagyobb gondot szükséges fordítani. Tanácsos taralék gyógyszert vinni. Cukorbetegeknek repülő út során az inzulint a kézipoggyászban kell szállítani, mert a csomagtérben megfagy és nem
használható fel. Bizonyos szív- és tüdőbetegségekben oxigén terápiára lehet szükség, amelyre lehetőség van a repülőút során, de
jelezni kell a légitársaságnak.
Az Európai Unió országaiban érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya minden biztosított számára ingyenesen hozzáférhető, amelynek beszerzéséről és az igénybe vehető szolgáltatásokról
információk a www.oep.hu oldalon olvashatók.

Dr. Sztrida Emese

Az Ultrabalaton egy, korábban Balaton
és nézték a rajtvonalnál gyülekező tömekör néven ismert, majd 2007-től már e
get, és talán azon is elgondolkodtak, vajon
névvel jelzett 212 km-es ultramaratoni
mi visz rá egy embert arra, hogy 212 km
futóverseny a Balaton körül. Az ultrateljesítsen egymaga. Mi ez, ha nem őrümaratoni verseny társrendezvénye egy
let?
kétnapos váltóverseny is.
Miután eldördült a rajtpisztoly, egyA nemzetközi ultrafutó szövetség,
re-másra jöttek a kijelölt szakaszok, az
az IAU, ezüst fokozatú minősítést adoelőre megtervezett beosztás szerint hamányozott a versenynek, és ezzel az
ladtak. A futót mindig kísérte kerékpáros,
Ultrabalaton lett az első magyar verilletve a csapat többi tagja egy mikrobuszseny, amely ezt az elismerést elérte.
ban haladt utánuk. Mindig a soron követA Scheffer István, Nagy László,
kező váltóállomásig ment az autó, ott várBeke Zsolt, Kákai Mónika, Till Barta a személyzet a futót és a biciklist, aki a
bara, Csillag Sándor, Füredi Ferenc,
soron következő futó volt.
Bartos Csaba, Bartos Zoltán és Tell
Minden váltópontnál próbálták a lelAttila által képzett tízfős csapat június
küket is kikiabálni, ezzel is bíztatva az
A befutónál jelen lévő csapattagok
elején vett részt ezen a hatalmas megutolsó métereken a futót. Többször előformérettetésen. Többségük erőműves
dult, hogy nem sok idő volt gondolkodni,
kollégánk, akik szabadidejükben futni járnak, nemcsak edzés mert a rövid futószakaszok miatt gyors cselekedetekre volt szükszintjén, hanem különböző versenyeken is részt vesznek évek ség, frappáns megoldásokra a kellemetlen vagy megpróbáltatáóta, egyéniben és csapatban is.
sokkal teli helyzetekben: amikor váratlan elterelés volt, aztán a
Az Ultrabalatonon való részvétel először tavaly fogalmazó- kerékpár ledobta a láncot, később az eső szakadt és helyenként
dott meg Mónikában, akkor el is határozta, hogy ez idén nem bokáig érő vízen gázoltak, a felüljáró lépcsőjén kerékpárt cipelmaradhat ötlet szinten. A kezdetektől fogva tudták, hogy óriási tek, néhol hiányzott az útvonal kijelölés vagy éppen az időmérő
dolog lesz, amit véghezvinni terveznek, de hogy pontosan mek- ponton tapasztaltak szervezési hiányosságokat.
kora, az utólag derült ki. Azt mondják, ez a hétvége az életük
Szerencsére minden a terv szerint alakult. Sőt, jobban teljesíegyik legmeghatározóbb élményét adta.
tettek, mint, ahogy azt előzetesen gondolták.
Itt mindenki, minden várakozást felülmúlva, az addigi saját
Úgy tervezték, hogy éjfél előtt célba érnek. A váltókat nem
legjobbjánál is jobbat nyújtott, szótlanul tette a dolgát, tudta, mi egy időben indították. Az Atomfutás paksi csapatának váltója az
a feladata és segítette a többieket.
egyéni indulókkal a legkorábbi váltók között rajtolt. Szárnyaltak,
Szinte hihetetlen, ahogy versenyeztek: először csak a táblá- hatalmas tempóval gyűrték a kilométereket, elképesztő versenyzatba beírt várható, vagy maguk számára elvárt idővel, utána szellem uralkodott mindenkin.
pedig egymással is a „csak azért is megmutatom” szellemében.
A cél messzinek tűnt, ahogy Mónika meséli, de ő csak futott
Aztán persze, amit a csapattagok az e cél érdekében életre hí- az utolsó szakaszon, tudta, hogy a többiek már lassan feltűnnek,
vott kis közösségükért tettek, illetve magukért, az mind az össz- várják a befutót. Az utolsó métereken mindenki magára húzta az
eredményt javította. Példaértékű volt a részvétel, a küzdelem, a egyenpólót. Mindenki sárgában volt. Éjfél előtt, ahogy akarták!
kitartás, a versenyszellem, a töretlen lelkesedés, a sok segítség, Volt, akinek az utolsó méterek már láthatóan fájdalmasak volés nem utolsó sorban az alázat, s még sorolhatnánk.
tak, de erőt véve magukon mosolyogva haladtak együtt, egymás
Minden eseményt képtelenség felsorolni, így arra teszünk kezét fogva a cél felé, mert MEGCSINÁLTÁK!
kísérletet, hogy a legérdekesebb pillanatokat kiemelve bemuAz összesített eredmény szerint 17 óra 40 perc alatt teljesítettassuk, hogyan is zajlott az ultrafutás. Június 1-jén, hajnali fél ték a 212 km-es távot. Borzasztó fáradtan, de örömmámorban
ötkor útnak indultak, hogy a magyar tenger kerületének minden úszva a célfotók elkészültek, átvették az érmeket, majd hazacentiméterét „ellenőrizzék” – ahogy mesélik.
tértek. A verseny talán legmeghatóbb pillanatai másnap reggel
Balatonvilágoson volt a kezdőpont, ahol Scheffer István reg- érkeztek el, mivel az első csapattag egyéni versenye még zajlott.
gel 6-kor elrajtolt. Ő a váltó első embere volt, majd egyéniben Visszamentek a helyszínre és futva kísérték be a célba őt is a töbfolytatta útját tovább. Döbbenet lett úrrá azokon, akik ott álltak biek. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

ULTRABALATON
A 212 km-es verseny
élménybeszámolója

Érdemes ellátogatni
a Zirci Arborétumba
A Zirci Arborétum méreteit tekintve nem a legnagyobbak közé tartozik – mondhatni emberléptékű, néhány óra alatt kényelmesen bejárható –, mindazonáltal több rekorddal, különleges
sajátossággal is büszkélkedhet: Egyebek mellett
hazánk legmagasabban (400 méterrel a tengerszint felett) fekvő élőfa-gyűjteménye, amelynek
alapítása 1182-ig nyúlik vissza – ekkor hozta
létre a Zircen letelepedett ciszterci rend.
Az arborétum történetének közelebbi szakaszát tekintve nevezetes az 1951-es és a 2009-es
esztendő: az előbbi arról, hogy ekkor helyezték
a parkot országos jelentőségű természetvédelmi
oltalom alá, az utóbbi pedig az arborétum felújításának részletes tervei elkészültét jelöli, amelyek megvalósítására – sikeres pályázás eredményeként – a rá következő években került sor.
A látogatói bejáraton belépve azonnal egy
festői szépségű tó tárul a szemünk elé, amelyet
az arborétumot átszelő Cuha-patak táplál. A
tiszta vízben jól láthatók a színes halak. Az itt
úszkáló vadkacsákon kívül még sokféle madár
röptét és hangját figyelhetjük meg az erdei ösvényeket járva. A növénykert kétéltű- és denevérfaunája védelem alatt áll. Az itteni állatvilágot
mókusok is gazdagítják, s időnként őzek is megjelennek.
A főszerep természetesen a növényeké. Közel
hatszáz fa- és cserjefaj szín- és formagazdagságában gyönyörködhetnek az idelátogatók, megcsodálhatják többek között az 1780-as telepítés
idős faegyedeit. A tengerszint feletti magasságból fakadó sajátos klíma számos egyedi, különleges növényfaj megtelepedését illetve bemutatását teszi lehetővé. Az itt látható növényfajok
fele a Bakonyban általánosan elterjedt, további
40 százaléka a Cuha-völgyéből ismert. A betelepített hetven tűlevelű faj között találhatók
Magyarország legidősebb simafenyő példányai.
A parkban az ajánlott útvonalat követve megismerhető mintegy száz különleges faegyed is,
köztük a 170 éves jurányi hárs és a gumiszerű
kéreggel rendelkező amúrmenti parásfa. A
laikus vendégek eligazodását segítendő, a növények neveit kis táblák tüntetik fel, de látogatócsoportok szakvezetést is igényelhetnek.
A Cuha-patak kő- és fahídjaival, a lépcsős
vízeséssel, másutt természetes mederszakaszaival elragadó látványt nyújt. Az arborétumban
keleti oldalán műemléki védettségű filagória,
kerti pavilon áll, párját ritkító jelenség az északi
bejárattól induló kétszáz éves kislevelű hársfasor. A tavaszi időszak egyik szemgyönyörködtető kuriózuma a patak két oldalán látható, ex-situ
védett lágyszárú fajokból álló virágszőnyeg.
A kert a gyűjteményes növényanyag megismertetése mellett az oktatást és a kutatást is
szolgálja – egyetemi hallgatók szakdolgozatainak, a Bakonyi Múzeum és más intézmények kutatói munkáinak színhelye, botanikai és
zoológiai téren egyaránt. Az arborétum kezelését végző Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a gyűjtemény folyamatos bővítésére, a
kert élővilágának minél teljesebb bemutatására
törekszik. Az itt élő növényfajok egy részének
cserepes példányai megvásárlására is lehetőséget biztosítanak.
Aki ezen a vidéken jár, ne mulassza el, hogy
végigsétáljon a Zirci Arborétum ösvényein. A
közelben levő egyéb látnivalók – például a Zirctől mindössze húsz kilométerre levő Veszprémi
Állatkert – megtekintésével kombinálva mindez
kiváló, egész napos programot kínál.
(Forrás és további információk: www.zirciarboretum.hu)
Prancz Zoltán
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Munkatársaink szabadidőben
Manapság az emberek mindennapos
munkája gyakran nem jár annyi fizikai megterheléssel, mozgással,
amennyire az egészségük megőrzése
érdekében szükségük lenne. Ennek
hiányát azonban tudatos testedzéssel
pótolhatjuk. Mindez történhet akár
egyedül, vagy társakkal, játékos vagy
tervszerű edzés keretein belül. Ebben
nyújt segítséget kolléganőnk, Pető Renáta, aki szabadidejében aerobik és kick-box edző.
–– Reni, mit dolgozol az erőműben?
–– 2009 novembere óta dolgozom a munka- és személyügyi
osztályon, jelenleg humánpolitikai előadóként a munkaerő
gazdálkodási csoportban. A biztonsági igazgatóság és a műszaki igazgatóság dolgozói munkaügyeinek intézése tartozik
feladatkörömbe.
–– Mióta játszik szerepet a sport az életedben? Mit sportoltál?
–– Kisgyerekkorom óta életem fontos részét képezi a mozgás, 9 évig voltam a Tűzvirág Táncegyüttes tagja, majd abbahagyva a néptáncot a társas táncok felé orientálódtam. Szabad
időmben hobbiszinten teniszeztem. Gimnáziumi tanulmányaim alatt a Sugárzó Lányok elnevezésű aerobik csapattal több
alkalommal eredményesen szerepeltünk a Keszthelyi Helikonon, valamint léptünk fel helyi, illetve Tolna, Baranya megyei
városok rendezvényein, és jutottunk el Finnországba, Német-

Mozgással az egészségért
országba. Pécsett az egyetem mellett aerobikra jártam csoporttársaimmal, és négy éve a futás vált nagy szerelmemmé,
amit azóta is kiegészítek aerobik, spinning, kick-box órákkal.
A cégnél negyedik éve erősítem a humán igazgatóság sárkányhajó csapatát. A Domboriban minden év őszén megrendezésre
kerülő, igazgatóságok közötti versenyekre nagy lelkesedéssel
készülünk kollegáimmal.
–– Most fejezted be az aerobik oktatói tanfolyamot. Hol végezted és mi motivált, hogy ezt megcsináld?
–– Mivel napi szinten sportolok és emberekkel foglalkozom,
így arra gondoltam, összevonva a kettőt elvégzek Pesten egy
OKJ-s képesítést adó, nemzetközileg elismert aerobik sportedzői tanfolyamot a Fitness Company-nál. A kick-box athleticset választottam első szakirányomnak, de a spinning is nagy
kedvencem, így elképzelhetőnek tartom, hogy a közeljövőben
azt is elvégzem.
–– Mondanál pár szót nekünk a kick-box athletics-ről?
–– A kick-box athletics önvédelmi mozgáselemek, ütés- és
rúgástechnikák, a drilling és az aerobik ötvözete, amely valamennyi kondicionális képességet fejlesztő extrém kemény
edzésmódszer. Rendszeresen végezve fejleszti az erőt, állóképességet, koordinációt, gyorsaságot, valamint a hajlékonyságot. Motiváló, az aerobik órákénál valamivel gyorsabb zenére

Egészség és tudatosság
A hazai lakosság túlnyomó többsége számára az egészség értéke
elsősorban akkor tudatosul, amikor
azt már veszélyben érzi. A lakosság
csupán fele tartja, érzi úgy, hogy
saját maga tudatosan tudja befolyásolni élete alakulását, egészségi
állapotát. A témáról Tancsa János a karbantartási főosztály
technológusával beszélgettem.
János 1971. február 19-én született Szekszárdon. Tolnán lakik, ott végezte az általános iskolát. Szakmáját az
505-ös Ipari Szakmunkásképző Intézetben szerezte meg
gépi forgácsoló (esztergályos) szakon. Első munkahelye
Tolnán volt, ott 15 évig dolgozott. Munka mellett végezte el a szakmunkások szakközépiskoláját 2003-ban, az
erőműbe is ebben az évben került. Ebben az időszakban
elvégezte a gépésztechnikusi iskolát is. A 2.blokki helyreállítás során sok helyi ismeretet szerzett, így sikerült az osztályon maradnia mint reaktor karbantartó lakatos. 2009-ben
megbetegedett, sokáig nem tudott dolgozni, és amikor
visszajött, a reaktorszerelés már nem volt lehetséges a
számára. Szerencsére 2010-ben alakult meg az emelőgép
üzemeltető csoport. Az akkori karbantartási főosztályvezető lehetőséget adott arra, hogy a csoport tagja lehessen,
és továbbra is dolgozhasson az erőműben. Azóta az emelőgép üzemeltetéshez szükséges iskolákat, tanfolyamokat
elvégezte, és ma már teljes értékű tagja a csoportnak.
A testépítéssel mint sporttal 1990-óta foglalkozik, kizárólag amatőr szinten. Akkoriban nyílt Tolnán egy edzőterem, amelybe az első naptól kezdve a bezárásáig járt, majd
a vele párhuzamosan működő konditerem szolgáltatásait
vette igénybe. A máig működő terem gépparkjának 85%át ő gyártotta.
Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de a sport szeretete átjuttatta a nehézségeken. Az igazi hullámvölgy
2009 tavaszán ütött be, mikor egy korábban diagnosztizált betegség (ITP, vérlemezke-szám drasztikus csökkenése) súlyos állapotra fordult. Orvosi, gyógyszeres kezelések,
vizsgálatok tömkelege következett, mégsem tudtak rajta
segíteni. 2009 júniusában kórházba került, a kezelések
folytatódtak immár vénásan, de a várt javulás továbbra
sem jött meg. Július elején súlyos, életveszélyes állapot
állt fel, amit mellhártya-gyulladás is súlyosbított. A vérlemezke-szám 150 G/L helyett 2-3 G/L volt több mint egy
hónapig. Bármit ehetett, csak hogy legyen valamennyi
ereje, de gyakorlatilag a székről sem tudott segítség nélkül

felállni. Ezt az állapotot konkrétan a betegség gyógyítására
adott, szedett gyógyszerek okozták. Ekkor fogalmazódott
meg benne, ha egyszer kikeveredik ebből a számára és a
környezete számára is rossz állapotból, másként fogja az
életvitelét folytatni. Szeptemberben a kezelő orvosa egy
fehérje alapú por injekciót tudott beszerezni, amelyet heti
rendszerességgel azóta is kap. Októberben a már korábban tervezett lépműtétet is el tudták végezni rajta. A műtét
után jött a következő gond: gyenge immunrendszer, ami
hozta magával a havi legalább egy tüdőgyulladást a velejáró fájdalmakkal, valamint kialakult egy hasnyálmirigy
sipoly. Négy hónapig élt csővel az oldalában. Alig várta a
gyógyulást, türelmetlen volt, semmi nem volt jó. Ekkor már
javában diétára fogták, ami nagyon sokáig tartott. 2010.
július 27-én tudott visszajönni dolgozni, oda, ahol a mai
napig is van.
A korábbi diéta megváltozott, és kitapasztalta, azt a
megfelelő életmódot, amelyben jól érzi magát. Hogy megfelelő hús, étel kerüljön otthon az asztalra, háztáji állattartással kezdett foglalkozni. János a tudatos táplálkozást
nagyon jó dolognak tartja, de a fogyókúrának nem híve.
A személyre kialakított diéta, a napi rendszeres mozgás,
sport, jókedv, mások segítsége bármilyen téren, olyan erőt
kitartást tud adni, amivel a tudatos, egészséges életmód és
táplálkozás egy idő után már rögzül bennünk, így a napi
tevékenység részévé válik, és már nem is akarunk másként
tenni, csakis fejleszteni, jobbá tenni. Ha a váltás megtörtént mindenki megfigyelheti saját magán, hogy a sporttal,
a helyes étkezéssel, hogy mennyivel jobb és minőségibb
életet lehet élni, mint nélkülük.
János a munkájában szeretne még jobban törekedni a
tökéletességre. Ennek érdekében, amit lehet, megtesz, főként a tanulásban. Szeretne még egy technikumot (munkavédelmi) elvégezni, már csak ezért is, mert a munkaköri
feladataiban nagyon nagy hasznát tudná venni. 2001-ben
nősült, két gyermekük született: Balázs 10 éves, Bítia szeptemberben tölti be a 7. életévét. Felesége, Mariann könyvelőként dolgozik Szekszárdon. A közös program ilyenkor nyáron könnyen megoldható, hisz mindenekelőtt ott
strandolás, este pedig a közös edzés a szuterénban kialakított konditeremben. A gyerekek is nagyon szeretik a maguk módján. Számára a legfontosabb a család, a gyerekek,
az egészség fenntartása. Fontos számára az orvosai tanácsainak betartása, mivel, ha ezt az injekciót megvonják, akkor beláthatatlan következmények lennének.

Orbán Ottilia

történik a mozgás, ami munka után stressz levezetőként is
funkcionálhat mindennapjaink során.
–– Mint oktató, milyen tanácsokat adnál azoknak, akik most
szeretnének elkezdeni mozogni, életmódot váltani?
–– Mindenekelőtt a fokozatosság elvére hívnám fel figyelmüket. Fontos, hogy mindenki életkorának, egészségi állapotának, képességeinek megfelelően olyan mozgásformát
válasszon, amiben örömét leli. Nem hiszek a drasztikus villámdiétákban, sokkal inkább a kitartó munkában, tudatosan
felépített edzéstervekben, megfelelően figyelemmel kísért táplálkozásban. Mind a sport, mind a helyes táplálkozás egy életmód, amit ha helyesen választunk meg, igen nagy minőségbeli
változásokat hozhat életünkbe.
–– Hol találkozhatnak veled a mozogni vágyók?
–– Jelenleg Pakson a Cél Fitness Mozgásstúdióban tartok
edzéseket. Az órák között szerepel kick-box, alakformáló aerobik és intervall step.
–– További tervek, célok?
–– Most, hogy sikeresen levizsgáztam minden elméleti és
gyakorlati tantárgyamból, elsődleges terveim között szerepel,
hogy gyakorlatot, tapasztalatot szerezzek. Egy rövid nyári szünet után hamarosan ismét iskolapadba ülök, hiszen a tudásunkat mindig bővíteni, frissíteni kell. Célom, hogy minél több
embert tudjak segíteni, mozgásra buzdítani, akár életmód váltásra is elvezetve őket, így már be is iratkoztam az ősszel induló
személyi edző képzésre.
Keszthelyi Katalin

Iparági sportértekezlet
Egész napos, rendkívüli sportértekezletet tartott a Villamosenergia-ipari Sportért Alapítvány június 19-én a Budafoki Hőerőműben.
Mind a hagyományos, mind a kísérleti sportágak sportbizottsági tagjai meghívást kaptak a rendezvényre, melyek rendre megújultak.
Lényeges, hogy a sportági bizottságok megismerjék egymás
problémáit, munkájuk összehangoltabb legyen, alkalmazzák az Általános Versenyszabályzat előírásait. Ennek érdekében áttekintettük a
sportmozgalom szervezetét, irányítási sémáját.
A sporttalálkozók az együvé tartozás tudatosításának legkiválóbb
eszköze, régen ez magától érthető volt. A sporttalálkozókon rendszeresen 57 társaságcsoport vesz részt. Most jelezte az ATOMIX és a
Tatabányai Erőmű részvételi szándékát. Elvileg iparágközeli, de akár
idegen cégek is részt vehetnek a találkozóinkon, melyek általában
többnapos rendezvények.
Létszámarányosan a résztvevő cégek a minimál órabért (725 Ft/
fő) utalják az alapítványnak. Ez ~15 mFt-re rúg, és mintegy 80 %-át
forgatják vissza a nevezési költségek csökkentése érdekében. Ebben
az egyre nehezedő gazdasági helyzetben egyre nehezebb rendezőket találni, pedig a tapasztaltabbak hangoztatják, hogy az Általános
Versenyszabályzat által előírt korlátok betartásával nullszaldósra
kihozható bármelyik rendezvény. Természetesen sok önkéntes kell
egy-egy sporttalálkozó megrendezéséhez. Nagyobb előretartással,
több évre előre kellene biztos rendezőknek rendelkezésre állni. Az is
lényeges szempont, hogy előre utalással, vagy utólagos számlázással
osszák szét a rendezők költségeiket. Folyosói beszélgetések alapján
többen vannak, kik még most is futnak a nevezési díjak után.
Bár a szkeptikusok azt várták, hogy a kísérleti sportágak elvonják
a tömegeket a hagyományosaktól.
Tervezik, hogy a részvételi fegyelem érdekében a nevezési díjakat a versenyzők fizessék, ne a cégek – elvégre ellátást kapnak. A
tömegmozgalom tükröződéséhez minimális feltételeket szabtak: 120
fő vagy 10 társaságcsoport. Egyelőre nem történt még csere a hagyományos és kísérleti sportágak között.
Minden sportágban, ahol lehet, ki kell dolgozni a vigaszágak indítási lehetőségét, hogy ne csak 10 perces sportolást fizettessenek
az amatőrökkel. Vannak olyan sportágak, ahol a családtagok indulása kizárt, van olyan, ahol meg bizonyos versenyszámoknál előírás. A
sportszövetségek nyilvántartásai nem mindig alkalmasak az igazolt/
amatőr kérdés ellenőrzéséhez.
Fontos lenne az emlékek gyűjtése, archiválása. Felmerült, hogy a
minél színvonalasabb versenyrendezés érdekében bizonyos sportágak esetében, ahol a létesítmény adott (pl. Pécs – tenisz, Szeged –
kajak/kenu, Budapest, Győr - asztalitenisz), állandó helyszíneket kellene találni.gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
A Paksi Atomerőmű nyugdíjasával,
Rácz Pállal beszélgettem, aki dunai
hajósból lett atomerőműves dolgozó.
– Dunai hajósként hogyan kerültél az
erőműbe ?
–– A sógorom invitálására 1984-ben jöttem az erőműbe,
ahol a biztonsági szelepműhelyben dolgoztam. Biztonsági
szelepeket csiszoltunk, javítottunk, ami ismerős volt nekem,
hiszen a hajón 25 évig gépészként tevékenykedtem. Nagyon
jó közösség verődött össze, sok vidám, humorral teli emléket
őrzök a szívemben, szerettem ott dolgozni. Fiatal kollégáim,
akik folytatják ezt a munkát, nagyon rendesek, hiszen a mai
napig meghívnak minden összetartás bulira, pedig már 1993ban eljöttem nyugdíjba.
–– Mesélnél a dunai hajózásról? Abban az időben is volt
magas vízállás?
–– A Villany utcában nőttem fel, és szinte naponta a Dunán voltam. Édesapám hajós volt, ellenezte, hogy én is hajós
legyek. 1963-tól 70-ig szárnyashajón dolgoztam mint gépész,
majd az elkövetkező 18 évben voltam vontató-, tolóhajón, gőzösön, úszódarun. Ameddig a Duna hajózható én mindent
bejártam. Nagyon nehéz munka volt, de megérte, sokszor
a napos oldalon éreztem magam. 1965-ben volt akkora víz,
mint most. Emlékszem, Belgrádnál vesztegeltünk addig, amíg
nem engedélyezték ismét a hajózást. Az utak általában egy hónaposak voltak, és akkor láttam a családomat. Többször volt,

hogy gyorsabban hazaérjek, Mohácsnál leszálltam a hajóról és
busszal utaztam, majd Budapesten ismét hajóra szálltam, akkor egy hónapig itthon lehettem. Én is voltam a hajón – veszi
át a szót Rozika –, első alkalommal a Zuhatagon (a Dunának
azt a szakaszát, ahol áttörte a Déli-Kárpátok és a Balkán hegység vonulatát nevezték Zuhatagnak , ma már megszelídített
Duna-szakasz), Orsavánál, ahol mozdony, gőzös hajó húzta fel
az uszályokat. Amikor lehetőség volt, én is hajóra szálltam a
gyerekekkel, mindenki számára csodás emlékek őrzünk ezekről az utakról. Olyan nagy volt a folyó sodrása – veszi vissza a
szót Pali –, hogy a hajó nem bírta el az uszályokat. Félelmetes
sziklák, örvények, buzgárok között kellett a hajót navigálni,
ekkor a gépészeknek is azon kellett igyekezniük, hogy a hajó
motorja elérje a maximumot, hogy sikeres legyen az átkelés.
–– Mesélj a családodról!
–– Feleségemmel, Rozikával most ünnepeljük az 50. házassági évfordulónkat. Azt mondják, könnyen kibírtam,
mert 25 évig nem voltam itthon. Köszönettel tartozom neki,
hogy a sok álmatlan éjszakán egyedül volt a fedélzeten, és nevelte fel a gyermekeinket. Az idő alatt cseperedtek felnőtté,
amikor a Dunán hajóztam. Két gyermekünk és öt unokánk
van. Rózsa lányunk főpénztáros a postán, neki három gyermeke van. Kitti 23 éves, Szegeden végzett a főiskolán, most a
mesterképzést kezdi, Barna 19, Máté 16 éves, mindketten az
ESZI-ben tanulnak. Pali az erőműben dolgozik, neki két lánya
van, Adrika 22 éves, a Gazdasági Főiskolán tanul, Nikolett 18

Törzsgárdatagsági elismerések – 2013. június
— 10 éves —
Agócs István
Vajda János
Szalai János

üvig üifo kto
kaig kafo vko
big rendo

— 20 éves —
Scheiner Zoltán
kaig kafo fko
Stetka János
big minfo avo

— 30 éves —
Vertike Tamás
üvig üifo üio
Kasóné Ullmann Ágnes
üvig vefo veo
Antal Katalin
üvig vefo veo
Kalmár Gábor
mig mfo imo
Péter Lajos István
kaig üffo hto
Bencze János
big rendo
Baklova Larisza Pavlovna big minfo meo

Iparági asztalitenisz
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport rendezte a Népfürdő
utcai Elektromos Sport Csarnokában június 7-9. között
a 24. Villamosenergia-ipari
asztalitenisz találkozót.
A meghívást kilenc társaságcsoport fogadta el, kik
108 versenyzőt indítottak.
Volt ki több csapattal is nevezett. A minősített
versenyzők külön csoportban indultak, így 13 versenyszám került megrendezésre.
A sportértekezleten megemlékeztek a sportág
elhunytjairól. Döntöttek, hogy a nagyobb játéklehetőség érdekében vigaszágakat indítanak az
egyéni számokban. Pontosították az igazolt és
amatőr versenyzők körét. Ha egy versenyszámban
legalább 6 nevező van, akkor lehet szétválasztani
amatőr és igazolt ágra.
Igazolt férfiak (5 csapat): 1. MAVIR Zrt. I. csapata, 2. PA Zrt. I. csapata (Gódor Tibor, Németh
Károly, Szabó Szilárd).
Amatőr nők (10): 1. MVM, 2. PA Zrt.
(Gyarmathy Katalin, Riszter Margit, Szabóné
Vágó Klára).
Amatőr férfiak (19): 1. PA Zrt. II. csapata
(Angyal János, Németh Zoltán, Szabó Sándor),
2. EDF-DÉMÁSZ Zrt. I. csapata, 3.Mátrai Erőmű Zrt.
II. csapata
Igazolt férfi egyéni (11): 1.Géczi István ELMŰ-ÉMÁSZ, 2. Hajdu István MVM, 3. Németh
Károly.
Igazolt férfi páros (5): 1. Géczi István, Hajdu
István, 2. Kiss Szabolcs, Herle István Mátrai Erőmű
Zrt., 3. Kovács Krisztián, Fenyőssy Rudolf MAVIR
Zrt. és Gódor Tibor, Németh Károly PA Zrt.

Amatőr női egyes (26): 1. Szöginé Szabó Szilvia
EDF-DÉMÁSZ, 2. Bakó Gyöngyi PA Zrt., 3. Riszter
Margit és Gyarmathy Katalin PA Zrt.
Amatőr női páros (15): 1. Urbán Erika, Lőrincz Annamária MVM, 2. Szabó Brigitta, Szöginé Szabó Szilvia EDF-DÉMÁSZ, 3. Riszter Margit,
Gyarmathy Katalin PA Zrt. és Igaly Katalin MVM,
Makkai Katalin MAVIR Zrt.
Amatőr férfi egyes (53): 1. Radics Béla EDF-DÉMÁSZ, 2. Brunczvik Géza EDF DÉMÁSZ, 3. Németh
Zoltán és Angyal János PA Zrt.
Amatőr férfi páros (25): 1. Angyal János,
Németh Zoltán PA Zrt. Senior (50 fölött) férfiak
(32): 1. Németh Károly PA Zrt.,
Amatőr vegyespáros (26): 1. Angyal János,
Bakó Gyöngyi 2. Németh Zoltán, Szabóné Vágó
Klára, 3. Szabó Szilárd, Gyarmathy Katalin és
Novák Lajos, Riszter Margit mindannyian PA Zrt.
Összesítésben: 1. PA Zrt. 125 pont 2. EDF-DÉMÁSZ 94, 3. MVM 83,5
Mivel árvízi helyzet volt, akkor tetőzött a Duna
– mi meg játszunk, hát nem igazán éreztük jól
magunkat. Szerencsére ebédidőben megengedték, hogy homokzsákokat töltsünk, rakjunk a villamos elosztó és a szivattyúház köré – ettől már
jobban játszottunk, és végül erről még oklevelet
is kaptunk.gyulai

éves, ő szintén az ESZI hallgatója. Rendszeresen látogatnak
bennünket, a névnapokat, születésnapokat, ünnepeket együtt
töltjük. Ha összejön a család, tizenhárman üljük körbe az asztalt. Ilyenkor én főzöm a halászlét, és saját kezűleg gyúrom és
géppel sodrom a tésztát.
–– A madarak csicseregték, hogy amikor halászléfőző verseny van, Te mindig az élmezőnyben szoktál végezni. Van valami titkos recepted?
–– Sokan kérdezik tőlem, hogyan csinálom a halászlevet.
Semmi titka nincs, kell hozzá jó hal, vöröshagyma, só, víz,
őrölt paprika és jó tűz. Nagyon szeretek főzni, kedvencem a
pacalpörkölt, pörkölt, a kacsasütés, de bármit el tudok készíteni.
–– Nyugdíjasként mivel töltitek napjaitokat?
–– Szépítjük a házunkat és a kertünket. Kapálok, öntözök,
kerítést festek, parkettázom, és mindent megcsinálok, ami
egy családi házban adódik. Rendszeresen járunk kirándulni. Feleségem a Főzőklub és a Sóbarlang tagja, folyamatosan
szerveznek rendezvényeket, kirándulásokat bel- és külföldön
egyaránt. Gunarasra évente ellátogatunk. Az erőmű üdülői
közül Balatonfüreden tavaly voltunk, az idén Domboriba megyünk nyaralni. Amikor nyugdíjba vonultam, gondoztunk
két nagynénit 13, illetve 14 évig. Feleségem tavaly elvégezte az
internetes tanfolyamot, így közel kerültünk a világhoz. Kívánom az újság olvasóinak, hogy mindig keressék az élet napos
Vadai Zsuzsa
oldalát!

Iparági horgásztalálkozó

A találkozót az EDF DÉMÁSZ társaságcsoport
rendezte Szegeden, a Maty-éri Evezős és Kajak-Kenu Pályán, június 21-23 között.
A rendezők nemcsak Magyarország, de Európa egyik legjobb halállományával büszkélkedhetnek, úgy a mennyiség, mint minőség
és fajtaválaszték tekintetében – jelentették ki
több ízben. A víz viszont meleg, s a hal sem
szereti ezt a kánikulát, így volt olyan jó a kapás.
A versenyzők a pálya szélében horgászhattak,
majdnem a céltoronytól az indítómólóig, kb. 2
km hosszú nyílegyenes partszakaszról. Közben
a pálya másik felén evezősök, kajakosok, kenusok edzettek – a halak már megszokták ezt a
mozgalmas életet.
A rendezők meghívását 18 társaságcsoport
fogadta el. Megjelent 143 versenyző és 20 kísérő, segítő.
A hagyományoknak megfelelően mindkét
délelőtt az amatőr horgászok korábbi eredményei alapján a háromfős csapatok két csoportba, 3-3 szektorba osztva versengtek egymással: 13 csapat az A osztályban, a többiek a
B-ben. Nagy Károly (Bakonyi erőmű) javaslata
alapján az A-ból az utolsó visszakerül a B-be,
a B-ből az első 3 fölkerül az A-ba – a plénum
elfogadta, így nagy tétje volt a találkozónak.
A sportbizottság személyi összetétele változott: lemondott Molnár Miklós (Tatabányai
erőmű), helyette Fekete Gábor, ugyanonnan
vállalta – elfogadták.
Szombaton szikrázó napsütésben csalogatták horgukra a halakat a versenyzők, majd a
kánikulát az esti nagy vihar elmosta. Csepergő
esőben kezdve a másnapot, végül tovatűntek a
felhők, kitisztult az ég és a mérlegelésre ismét
kisütött a nap.

Bár a verseny célja a minél nagyobb súlyú
fogás, az eredményszámításnál viszont a szektoron belüli helyezési számot veszik figyelembe.
Eredmények:
A osztályban (33 versenyző), az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. versenyzőinek egyéni teljesítménye:
1. Schaffer Károly 16840 gr,
3. Rácz István 9260 gr,
6. Hanol Ferenc 8690 gr,
7. Komáromi Gergő 8590 gr,
14. Czimmer Péter 6910 gr,
15. Tumpek István 7340 gr,
17. Komáromi Zoltán 5310 gr,
19. Pettesch Ádám 5630 gr,
23. Nagy László 5160 gr.
Csapatverseny:
1. az I. csapat: Schaffer Károly, Rácz István, Komáromi Gergő,
4. a III. csapat: Hanol Ferenc, Czimmer Péter,
Komáromi Zoltán,
6. a II. csapat: Tumpek István, Pettesch Ádám,
Nagy László.
Legeredményesebb vállalatcsoport:
Mátrai Erőmű Zrt. 51260 gr/15.5 átlaghelyezés,
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 73730/15.11,
MVM ERBE Zrt. 8890/12.67,
EDF DÉMÁSZ 92620/12.58.
Antal Lajos, a sportbizottság és a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület elnöke elégedett volt
a hat mázsán fölüli halzsákmánnyal, és hogy
ezt a stresszt a halak túlélték. Továbbá, mint az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csapatának vezetője, büszke az elért helyezésekre. Gratulált a
szervezőknek a verseny lebonyolításáért.
gyulai
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,,…Kardcsattogás fülsiketítő
zaja hallatszik a vár minden
szegletéből. Puskák és ágyuk
ádáz küzdelmének velőtrázó
hangja tölti be az egyébként
csendes, mocsaras vidékből
oly büszkén kiemelkedő vár
minden pontját. A magyar
vitézek egy ideig-óráig még
állják a török előrenyomulást, majd a sorsfordító végzetes döfést egy
török harcos kardja okozza és ha jelképesen
is, de így történhetett, hogy a török hódítás
áldozatául Simontornya vára is elesett…”

idővel fiú gyermeke,
Miklós örökölhette a
birtokot.
Miklós végrendeletében az erdélyi vajdára és fiára hagyta a várat, így került az Lackfi
István birtokába. E
nagy jelentőségű család továbbfejlesztette,
megerősítette a kastélyt, ami aztán jelentős
magyar birtokközponttá lett.
Hosszas pereskedés után Simontornya
vára a Garai család birtokába került, majd
ismételten fiú örökös
hiányában I. Mátyás királyra szállt, aki feleségének, Beatrixnak adományozta.
16. század: Mátyás
király a várat Buzlay Mózesnek adta, aki a király
diplomatája és a Jagellók főudvarmestere
volt. Sokat utazó, művelt tulajdonosának
köszönhetően a várkastélyon a reneszánsz
kultúra építészeti hatásai hamar megmutatkoztak. A tolna megyei vár ekkor érte el

Ajánljuk hazánk nevezetességeit

Simontornya vára
13. század: Salamon fia, Simon alországbíró
előbb tornyot építtetett a településen, akiről
a város később a nevét is kapta.
14-15. század: fiú örökös hiányában a
vár I. Károly királyra szállt, majd adományként megkapta Hench fia, János, akinek

fénykorát. A vár örököse Buzlay Mózes özvegye, Podmaniczky Anna lett.
Volt még tulajdonosa a várnak, amikor
a végzetes török megszállás bekövetkezett.
18. század: a Rákóczi-szabadságharc
küzdelmes évei alatt a várat erődítménnyé
alakították, majd idővel a katonai jellege
megszűnt. A század közepére kastélyt építettek a közelségében, így a több száz éves
vár magtárrá lett.
19. század: az 1800-as évek alatt a vár
többször tulajdonost cserélt, bankárok és
grófok tulajdonát képezte.
20. század: az 1930-as években a vár
bőrgyári raktár lett. Méltó helyreállítása
1964-ben kezdődött meg. 1975 óta látogatható, állandó és változó kiállítások segítségével mutatják be a vár egykor megélt
mindennapjait, valamint kortárs művészek
alkotásaival színesítik a termeinek egyébként is egyedi atmoszféráját.
Az előző számunkban megjelent cikk
végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Ki játszotta az Ozorai példa c. tévéfilmben Börcsök szerepét?) megoldása:
Börcsök szerepében Cserhalmi György
játszott. 
Lehmann Katalin

Múzeumok éjszakája
Életnagyságú rekonstrukciók segítségével
mutatta be a tavalyi lussoniumi ásatások régészeti szenzációját jelentő sírkamrákat a
Paksi Városi Múzeum június 22-én, a múzeumok éjszakáján.
A program egy új időszaki kiállítás megnyitójával kezdődött a paksi múzeumban. A
Földbezárt világ című tárlaton, a Dunakömlődön fellelt sírkamrák, a „római túlvilág”
minél alaposabb megismerésében életnagyságú rekonstrukciók, modern multimédiás
eszközök, 3D-s filmek segítik a látogatókat.
A kiállítást Leber Ferenc, a programot Tell
Edit, Paks város alpolgármesterei nyitották
meg.
A 4. századi temető feltárását Dunakömlődön 2009-ben kezdték meg, akkor tizenhárom, 2010-ben huszonhat, 2012-ben pedig
mintegy negyven sírt sikerült kibontani, köztük három igazán különlegeset. A szokványos
földsírok mellett több különböző típusú tégla- és koporsós sírt tártak fel. Az intézmény
igazgatója, Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, hogy ezeket a sírokat rekonstruálták
abban az állapotban, ahogy megtalálták őket,

Lelki betegségek gyógyítása – új módszerrel
Lelki betegségeink és a stressz címmel a Paksi
Atomerőmű Egészségközpontjában június 17én előadást tartott Hegedüs Mária természetgyógyász, reflexológus. Az előadás során az
érdeklődők megismerkedhettek az érzelmi-,
gondolati-, kapcsolati- és lelki problémák gyógyításának új
módszerével, a Matrix Drops Computeres vizsgálattal.
A természetgyógyász előadását azzal nyitotta, hogy a betegségek legnagyobb része pszichoszomatikus eredetű, ezért a problémák, zavarok gyökere az esetek döntő részében lelki okokra vezethető vissza.
A Kovács-Magyar András által kidolgozott módszer alapján a lelki
okok vizsgálatának kiinduló pontja a Mengyelejev táblázat 108 eleme, amelyből az ember szervezetében a legtöbb elem megtalálható.
Az elemek zavara leképeződhet a testünk hét szintje közül bármelyikre, a fizikai-, az energia-, az érzelmi-, a gondolati-, a kapcsolati-,
a lelki- és a szellemi szintre. Ezek pedig kölcsönösen hatnak egymásra. A módszer szempontjából a másik fontos terület a Mengyelejev táblázatban található elemek fizikai jellemzői, a kristályszerkezetek. A testünk 70%-a víz, ami szintén kristályokat tartalmaz.
Amikor valamilyen negatív hatás ér bennünket, rossz hírt hallunk,
stresszesek vagyunk, akkor sérülhetnek ezek a kristályszerkezetek.
Minden elemhez, illetve kristályhoz kötődik valamilyen lelki tulajdonság, amelyek vizsgálata a Matrix Drops Computer módszerrel
történik. A komputer az embert alkotó hét mező mindegyikében

(fizikai-, energia-, érzelem-, gondolat-, kapcsolat-, lélek, szellem)
képes megmutatni azokat a torzulásokat, elhangolódásokat, amelyeket a kezeletlen érzelmeink, gondolataink vagy kapcsolataink hoztak
létre. Az érzelmi gondok, gondolati megakadások, kapcsolati krízisek legtöbbször testi problémákban jelennek meg. A módszer segítségével le lehet olvasni, hogy hol vannak olyan pontok, területek a
szervezetben, amelyeknél valamilyen támogatás szükséges ahhoz,
hogy a szervezet egyensúlya, harmóniája helyre álljon, és ne okozzon később komoly megbetegedéseket. Az oki tényezők feltárását és
lehetséges kiküszöbölését követően ez a támogatás különböző lehet;
többek között csontkovácsolás, táplálkozási tanácsadás, személyiség
analízis, pár- és családterápia, vagy a több éves kutatómunka eredményeként kidolgozott Matrix Drops cseppek.
Az előadást követően a résztvevők térítésmentesen részt vehettek
a vizsgálaton, amely abból állt, hogy egy e célra kialakított felületre a
vizsgálati személy ráhelyezte a két tenyerét, majd néhány perc múlva a számítógépen megjelent a felmérés részletes elemzése. Az eredmények ismertetését követően az állapotfelmérést végző Hegedüs
Mária mindenki számára egyéni ajánlásokat fogalmazott meg a jó
egészségi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és leküzdésére, illetve az esetleges sérülések, torzulások visszarendezésére.
A természetgyógyász, reflexológus következő előadását várhatóan szeptember hónapban tartja a Paksi Atomerőmű Egészségközpontjában.
LILI

HÍREK

Kosárlabda:
A bajnokság befejezésével elkezdődtek az átigazolások a kosárlabdacsapatnál. Távozik a csapatból Kámán Tamás, akinek lejárt a szerződése. Szintén
távozik Vojvoda Dávid, akinek ugyan további egy évre szóló szerződése
van, de a klub méltányolta Dávid kívánságát, mely szerint Szolnokon kívánja folytatni a pályafutását, ahol egy magasabb színvonalú bajnokságban is
megmutathatja magát és tovább folytatódhat egyéni fejlődése is. Ez háromoldalú (ASE, Szolnoki Olaj KK, játékos) megállapodás keretében valósul
meg, amelyben a Szolnoki Olaj KK méltányos összeggel kárpótolja az ASE-t.
A csapatnál marad Tóth Ádám, Körtélyesi Gergely, Eilingsfeld János, Kovács Ákos, Kerpel-Fronius Balázs és Czinger Zoltán. Eddig egy régi-új játékos érkezett a csapathoz Medve Máté személyében. A vezetőedzői posztot
pedig Dzunics Braniszlav veszi át.
Dzsúdó
A Serülő Európa Kupán, amit Győrben rendeztek meg, június 16-án, Pásztor Barbara +63 kg-ban a második helyen, míg Lukács Ottilia 40 kg-ban a
harmadik helyen végzett.

Gáti Norbert

Európa-bajnoksági érmek

A portugáliai Vila de Verdében rendezték az ez évi kajak-kenu
Maraton Európa-bajnokságot, június 7. és 9. között. A magyar
színekben Kiszli Vanda, Török Márk Aurél és Koleszár Zoltán,
az Atomerőmű Sportegyesület versenyzői is rajthoz álltak.
Szereplésük egyaránt erősítette mind Magyarország, mind az
egyesület hírnevét. A legfényesebb medált a Török Márk Aurél
– Koleszár Zoltán kenupáros nyerte, az ifjúságiak 17,2 kilométeres távján: a dobogó második fokára állhattak fel. Ugyancsak
dobogós helyen végzett Kiszli Vanda, aki KSI-s partnerével,
Bara Alexandrával bronzérmet szerzett a női felnőtt kajak kettesek 25,8 kilométeres versenyén. Mindemellett egyéniben
sincs ok szégyenkezni: Kiszli Vanda a negyedik, Török Márk
Aurél a hatodik helyen végzett. A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc és Meczker András.
Ugyancsak a sportághoz kapcsolódó hír, hogy ugyanebben
az időpontban Szegeden lezajlott a rövidtávú Ifjúsági és U23
válogató verseny, amelyen az atomos Somorácz Tamás remekelt: a kajak kettesek 200 méteres számában győzelmet aratott

illetve úgy, amilyenek eredetileg lehettek.
Az este folyamán a kézműves foglalkozásokat tartottak. A látogatók felölthették az
ókori Róma lakóinak viseletét, római kori
ételeket és bort kóstolhattak, kvízjátékon
vehettek részt. A kisebbek bábelőadást tekinthettek meg Phaedrus állatmeséiből, a
felnőtteknek pedig Apuleius A hordó című
komédiáját mutatták be. A program vendége
volt a Pákolitz István Városi Könyvtár, amelynek standjánál római kori könyveket lehet
kölcsönözni. 
Wollner Pál

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Pesti Lajos (1979 – 2013)
2013. május 21-én életének 34. évében tragikus
hirtelenséggel
elhunyt Pesti Lajos, az
MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.
munkavállalója.
Szekszárdon született
1979. július 05-én.
A Paksi Atomerőmű Zrt.-hez 2004. július 20-án
nyert felvételt az üzemviteli igazgatóság üzemviteli főosztályának turbina osztályára, turbinagépész munkakörbe.
Szerető felesége, családja, rokonok, ismerősök
és munkatársak 2013. június 4-én vettek tőle
végső búcsút a paksi református temetőben.

az FTC-s Csóka Gergővel. Ugyanezen a távon és
500 méteren egyéniben a második helyen végzett, míg a párosok 500 méteres távján Bárdfalvi Márkkal, az építők versenyzőjével bronzérmet
nyert.
Prancz Zoltán
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Babahírek
Nevem Bognár Nóra, a pécsi kórházban születtem
2013. május 27-én, 13 óra 24 perckor. Születésemkor
3340 gramm és 51 centiméter magas voltam. A családban a második gyermek vagyok, a testvérem Blanka, aki 9 és fél éves. Nagyon várta már az érkezésemet,
és sokat segít anyukámnak a velem kapcsolatos teendők ellátásában. Kiegyensúlyozott, vidám kisbaba
vagyok, jól eszem, sokat alszom, szeretek fürödni, és
hagyom a családot pihenni éjszaka. Apukám Bognár
István, a létesítményüzemeltetési osztályon előkészítő mérnök, anyukám Frigyer Erika, az Energetikai
Szakközépiskolában gazdasági ügyintéző.
Kerti Ármin vagyok, Szekszárdon születtem 2013. június 4-én, 3580 grammal és 55 centiméterrel. A család
második gyermeke vagyok. Bátyám, a 3 éves Noel alig
várta az érkezésemet és mindig szeretget, figyeli minden mozdulatomat. Nagyon jó kisbaba vagyok, sokat
eszem és alszom, ritkán sírok, és éjszaka is hagyom
aludni a családot. Apukám Kerti János, a műszaki
igazgatóság automatika-technológia csoportjában
berendezés mérnök, anyukám, Kertiné Dávid Edina gazdasági ügyintézőként dolgozik az MVM Erbe
Zrt.-nél, de jelenleg itthon van velem .
Nevem Kiss-Fodor Dániel, Szekszárdon születtem
2013. május 27-én 19 óra 5 perckor. Születéskori súlyom 3260 gramm, a magasságom 56 centiméter. Van
egy testvérem, a 3 éves Ákos, aki nagyon várta már,
hogy „kibújjon” az öcsike. Mosolygós, nyugodt baba
vagyok, nappal jókat eszem és alszom, éjszaka azonban gyakran „riasztom” a családot. Szeretem, ha énekelnek nekem. Nagytestvéremre már most felnézek,
figyelem minden mozdulatát. Apukám Kiss Gábor, aki
a műszaki igazgatóságon berendezés technológia vezető, anyukám Kiss-Fodor Melinda, foglalkozása művelődésszervező.
Plesz Hanga vagyok, a szekszárdi kórházban születtem 2013. június 11-én. Ekkor 3730 gramm volt a súlyom, és 55 centiméter a magasságom. A családban
a második gyermek vagyok, van egy 2 és fél éves nővérem, a neve Boglárka, aki nagyon várta az az új jövevény érkezését, vagyis az én születésemet, és egyelőre nagyon megértő velem. Nyugodt baba vagyok,
érdeklődően szemlélem a környezetemet, szeretem,
amikor ringatnak. Apa, Plesz Teofil, a gazdasági igazgatóságon szerződéskötő; anya, Plesz-Janovics Dóra,
banki tanácsadó, jelenleg GYED-en van otthon.
Runyai Lili vagyok, 2013. május 16-án 4030 grammal
és 57 centiméterrel születtem Szekszárdon, a család
első gyermekeként. Már nagyon várta a család az érkezésemet, mivel én vagyok az első unoka és dédunoka
is egyben. Kedvenc időtöltésem az evés és alvás, a köztes időben pedig próbálom felfedezni a világot. Nagyon vidám, mosolygós vagyok, aki szeret fürdeni, és
hallatja a hangját, ha anya nem tud elég gyorsan enni
adni. Születésem előtt anyukám az MVMI Informatika
Zrt.-nél dolgozott, de most én kötöm le a mindennapjait. Apukám délelőtt a karbantartási igazgatóság
automatika osztályán dolgozik, mint rendszermérnök,
délután és este mint főállású dajkálót várom haza.
Nevem Tóth Vivien, 2013. június 4-én 23 óra 50 perckor
születtem a dunaújvárosi kórházban, 3200 gramm súl�lyal és 51 centiméterrel. Első gyermek, a nagyszüleim
első unokája, a dédszüleim első dédunokája vagyok,
ezért már az egész család nagyon várta, hogy kibújjak
az anyukám pocijából. A napjaim nagy részét most
még evéssel és alvással töltöm. Édesapám Tóth György,
a karbantartási igazgatóság építészeti és szakipari
szerviz osztályán dolgozik karbantartási műszaki ellenőrként, édesanyám 2013 januárjáig Dunaföldváron egy
könyvelőirodában dolgozott könyvelőként.LILI

Mi illik?

A dohányzás etikettje
Oly sok szó esett az elmúlt időben a dohányzásról, az egészségre gyakorolt káros hatásairól, a vele kapcsolatos új jogszabályokról, a
tiltásról, a dohányzásra kijelölt helyekről, arról,
hogy hol megengedett és hol tilos. Most nézzük más oldalról!
Először egy kis történelmi visszatekintés:
Jean Nicot lisszaboni francia nagykövetnek
köszönhető a dohány behozatala Dél-Amerikából Európába, és egyúttal a növény hatóanyagának (nicotiana tabacum) elnevezése
az ő nevéből ered. A dohányt eleinte fájdalomcsillapítóként alkalmazták, de hamar felismerték élvezeti hatását is. A XVII. században
kialakultak élvezetének ma is ismert szokásai,
úgy mint a dohánylevél rágása, illetve az orrba
szippantása, amelyek szerencsére kimentek a
divatból. Azonban megmaradtak a dohányfüst szívásának különböző módjai, a cigaretta,
a szivar, a pipa és mára egyre jobban divatba
jövő vízipipa. 1884 után vált világszerte egyre elterjedtebbé, ugyanis ekkor kezdték meg
az Amerikai Egyesült Államokban nagyüzemi
gyártását.
És most nézzük az illem oldaláról: A dohányzás egyrészt magánügy, másrészt pedig
nagyon is közügy. A legfontosabb, amit hangsúlyozottan kiemelnék: az egymás iránti tolerancia. Mind a két oldalnak egyformán kell
alkalmazkodnia! Manapság már egyre kevesebb szabad tér nyílik a nyugodt pöfékelésre: a
buszmegállók, zárt éttermek és szórakozóhelyek, sőt közintézmények is füstmentes hellyé
váltak. Ha valahol nincs hamutartó, nem azt
jelenti, hogy hamuzzunk a földre, hanem azt,
hogy ott a kulturált dohányos meg sem kísér-

li, hogy rágyújtson. Ahol viszont ki van téve,
ott a nemdohányzónak kell alkalmazkodnia,
hangos megjegyzéseket nem téve a füstölőkre. Társaságban mindig kérdezzünk rá, zavar-e
valakit a füst, hiszen a családi ebédnél is lehet
olyan vendég, aki nincsen hozzászokva. Ekkor,
ha lehet, vonuljunk félre. Nem illik cigarettával a szánkban bemutatkozni, fogadni valakit,
illetve belépni bárhova, és ebből adódóan kilépni sem. Az pedig mindenképpen igaz, hogy
illetlen dolog a füstöt más arcába fújni, így a
rohanás közben néhány nagy slukkot szívó
személy különösen bárdolatlan, ha a mögötte igyekvő, a szájából kiömlő füstöt kénytelen
beszívni.
Étkezés közben nem illik dohányozni. Cigarettára csak a főétel után lehet rágyújtani, és
csak akkor, ha van az asztalon hamutartó, és
ha már senki nem eszik, a szivart pedig csak a
kávéhoz illik, míg pipát egyáltalán nem lehet
meggyújtani. Még ekkor is meg kell kérdezni,
hogy rágyújthatunk-e.
A szivarozás és a pipázás sajátosságaiban
más, mint a cigarettázás. A szivar füstje nem
mindenkinek tetszik, sőt többnyire zavaró,
míg a pipa illata kifejezetten kellemes lehet.
A szivar és a pipa meggyújtása külön ceremónia, általában mindkettőt érdeklődéssel figyelik. Végezetül, de nem utolsó sorban ne feledkezzünk el arról sem, hogy a dohányosoknak
nemcsak másokra, hanem önmagukra is fokozottabban kell figyelniük, szem előtt tartva
saját higiéniájukat, megjelenésüket. Ezért a
gyakoribb fogmosás mellett ajánlott mentolos cukorkát tartaniuk a zsebükben a kellemesebb leheletért.KABé

IV. Női Sportnap
Mi szükséges egy jó sportrendezvényhez? Felkészült szervezők a rendezvény megfelelő előkészítéséhez, lelkes résztvevők, akik élni tudnak
a lehetőségekkel, és szabadtéri rendezvénynél az
időjárásnak is támogatnia kell a programot.
Június 9-én a IV. Női Sportnapon mindhárom szempont hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A program az ASE és a PSE Szabadidősport
szakosztályai közös szervezésében került megrendezésre. Horváthné Szeip Ildikó és Sánta István mindent megtettek az előkészítésben, hogy
pörgős, jó hangulatú programot állítsanak ös�sze. Az ASE telepen az eszközök és a pályák készen álltak, hogy a közel 20 sportág kipróbálása
zökkenőmentes legyen. Választani lehetett egyéni (futás, nordic walking, leg magic, telefonhajítás, ugrókötelezés, TRX, meridián torna) és csapatsportok között (röplabda, kosárlabda,
floorball, tollaslabda, kötélhúzás). Az időjárás ezen a napon vetett véget az esős, árvizes napoknak, így 11 óra felé már örültünk volna néhány felhőnek, de a napsütés mindent legyőzött.
A programra 8 fős csapatok nevezhettek, és a csapatokban minden korosztálynak képviseltetnie kellett magát. Így együtt sportoltunk tizenévesektől hatvanévesekig. A közös bemelegítés után megkezdődhetett a pontgyűjtés, amelynek tétjét az adta, hogy tudtuk: az első három
helyezett jutalomban fog részesülni. Idén négy csapat nevezett a tavalyi hattal szemben, így
mindenki nagy eséllyel indult a nyereményekért.
A nap során sokszor együtt sportolt anya és lánya, és azt kell mondanom, hogy az anyák
lelkesedése, sokszor pótolta a korkülönbségből adódó fizikai képességek alacsonyabb szintjét. Izgalmas volt kipróbálni a floorballt, és röplabdázni, kosárlabdázni a küzdelmes meccsek
során. 12 óráig volt lehetőség a pontgyűjtésre, majd a pontok összeszámlálása után következett az eredményhirdetés. Az első három csapat díjazásán kívül még értékes ajándékokat is
kisorsoltak a résztvevők között.
Aztán következett a másnap, amikor is már az izomláz emlékeztetett – szerintem nem
csak engem – az előző napi intenzív délelőttre. Jövőre talán még több csapat részvételével kerülhet megrendezésre az V. Női Sportnap.
SJ

